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 ااا م ://بصبجبب أ -اماالهط .ع«هصتااط/
 ةدالدأا : 521عد6هل-!! ضالة.«
 مرج رح ريا هلا ةرصصق عم كلج مح م وو



 هللا نإف اووادت هللا دابع اي»

 ا .

 ىفاعم دس يسال ؛ ءاعمج ا هنأ هجاتحي ل اذه

 ىبنلا هيلع ّثح ام اذهو «ةوقلاو ةيفاعلاب هدارفأ عّتمتي يكل يسفنلاو يدسجلا نييوتسملا ىلع

 .""«فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ّبحأو ريخ يوقلا نمؤملا » : هلوقب لي

 : كك هلوق نم كلذ ىلع لدأ نمو د جالعلا اجاب اسجل ملعلا اذه ةيمهأ اَمُأ

 ظ ""«ءاود هل عضوألإ ءاد عضي مل هللا نإف اووادت هللا دابع أيا

 تافلؤملا هذه يف ترثكو . :راظنألل تفال لكشب برعلا دنع ةيبطلا تافلؤملا ترثك دف

 فكللت لوصأ نإ : اهنم ةذع تابسأل كلذو + ةعتصلا و وذ الإ اهمهفي ال يتلا ةبيرغلا ظافلألا

 2 بيصأ نم لّوأ مساب تيمس امّبرو «ةينانوي وأ «ةينايرس وأ «ةّيسراف وأ «ةّيدنه اَمِإ ظافلألا
 .رشبلا نم ضارمالا كلت نم ضرمب

 ضارمألاب ةصاخ ٍناعم اهل تاحلطصم تحبصأ اهنكل .«يبرع لصأ نم وه ام :اهلمو

 . اهتاجالعو

 ا نولمعتسي اوناك ىمادقلا ءابطألا نإ :لوقلا ىلإ نيرصاعملا اعد ام اذه

 يول سر ارفخيل مهتافلؤم ةغل يف ضومغلا نودّمعتيو

 ظ .ًاّرعو

 نئسلا يف يذمرتلاو 2( نتسلا يف دواد وبأو «هانعمب .(بط هم*65) حيحصلا يف يراخبلا هج رخأ 0غ(

(0059). 

 .(ردق 2555(2) يصلان لبس هحرخا )0(

 ننسلا يف : ىذمرتلاو .(؟81/5) ننسلا يف دواد وبأو «ءهانعمب .(بط ه768) حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ (96)

 )١١989(.



 ةمّدقملا 0 1

 سماخلا رمتؤملا يف اهاقلأ يتلا هتملك يف سجرج سيسمر روتكدلا كلذ يف لوقي

 ىمح ىمسو) :(انيس نبا تاحلطصم» :ناونعب ةملكلا كلت تناكو «ةرهاقلا عمجمل نيرشعلاو

 مخفأ ىلوألا دجو ذإ َبْغلا كرتو «(7«») ةّيثالثلا يأ ةيقيرغإلا «س مايزالفلا ا ّبِغلا

 مالا ّبْغلا ىمح ىهو «سوطيراط ني يل ا ١"(دقعأو

 انيس نبال «بطلا ىف نوناقلا» نع نم

 رداب دقف ءأمامت كلذ ريغ ىهف باتكلا اذه ىف ىلمع لالخ اهيلع تفقو ىتلا ةقيقحلا امأ

 اهحرشو بطلا ملع يف ةمدختسملا ةيساسألا ظافلألا عمج ىلإ ركبم تقو ذنم ىمادقلا انؤاملع

 0 ملا و م را ا ب سلا

 : تكلا هذه مهأ نم ٠ انيس ننال «بطلا يف نوناقلا» باتك

 اذه يف تدرو يتلا يلا تاحلطصملل يالا تاتسستلا عضوب تمق دقو كلذ

 نم هيف درو املو تاحلطصملا كلتل تاحورشلا ضعبب باتكلا .تاحفص تليذو امك «باتكلا

 م 0 لوهدو 0

 .ةفرمس بلاط كل ةدئاقلاو عفن ميدقتو ملعلا

 )١( ص .(؟0) رمتؤملا ثوحب ةعومجم ١١7.



 (7١فّلؤملا ةمجرت

 انيس نبا سميئرلا خيشلا

 (م07١1/ - 18١ مه 158 ”00)

 هتايح

 نا برعلا 06

 مولعلاو ةفلسفلا نيدايم يف ىطسولا روصعلا يف ةيملعلا زكارملا ىلإ هترهش تّدتما

 .ٌبطلاو ةيعيبطلا

 .«رطست نأ نم رهظأ هلئاضفو ءركذي نأ نم رهشأ هنإ» : ةعبيصأ يبأ نبا هيف لاق
 هه م مسا ع (0 : :ةاهزؤأ * 250

 هرمع نم نيثالثلا ىتح ةيتاذلا هتريس ىورو «' ىراخب يف ةنشفأ ةيرق يف انيس نبا دلو

 .يناحيررجلا ديبع وبأ هنع اهاور هتريس ةيقبو

 نك 1
 ايس هلل يصلاو عورار اهيت: لمت نيح يراصي ىلإ لكنا م .'" ”خلب نم هدلاو ناك

 راثو .ناذمه يف ةرازولا كلك . هثرهش تعستناو .ءاملعلا رظانو .دالبلا انيس نبا فاط

 .هبتك رثكأ اهيف فئص ثيح .ناهفصأ ىلإ راص مث «ىراوتف ؛هتيب اوبهنو اهركسع هيلع

 )١( نايعألا تايفو :ةدازتسالل )١: ؟١97(. مالسإلا ءامكح خيرات ) .697  71ةنازخ .07370) يربعلا نباو '

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .(117 :54) يدادغبلل بدألا )١:  .)75١نازيملا ناسل .(73 ::؟) ةغللا بادآ
 )5: 59١(. يديهمتلا سرهفلا ) .)033 517 491 474  407ةعيرذلا .(7517 :؟) نافهللا ةثاغإ

 نييقطنملا ىلع درلا .(58 :؟) )١5١1  ١55(.

 نوحيج نيبو اهنيبو ءطشلا لمآ نم اهيلإ رّبْعُي ءاهلجأو (ايسور) رهنلا ءارو ام ندم ربكأ نم ءمضلاب :ىراخب (؟)
 نونامثو عبس اهلوط :ةمحلملا باتك يف سوميلطب لاق «ةيناماسلا كلم ةدعاق تناكو ءهجولا اذه نم ناموي
 نيتاسبلا ةريثك 0 ةميدق ةنيدم اهنإ «ءسماخلا ميلقإلا يف يهو ءةجرد نوعبرأو ىدحإ اهضرعو .ةجرد

 .[ىراخب :ةدام 4١4« ص ١ ج .نادلبلا مجعم] .اهتدّيج هكاوفلا ةعساو
 ةرضم نسمح ناعم اهلوط لب : سوميلطب ىلإ بوسنملا ةمحلملا باتك يف .ناسارخب ةروهشم ةنيدم : : خلب ةرفإ

 رثكأو اهرَكْذأو ناسارخ ندم لجأ نم يهو . سماخلا ميلقزلا يهو «ءةجرد نوئالثو عبس اهضرعو ءةجرد

 كلملا فسارُهَْل اهانب نم لوأ نإ :ليقو ءمزراوخ: ىلإو ناسارخ عيمج ىلإ اهتلغ لمحت «ةّلغ اهعسوأو ًاريخ
 : مدد ةيردنكسإلا ىقست تناكو ءاهانب ردنكسإلا لب :ليقو .ءسذدقملا تيب رّصن تخيب هبحاص بّرح امل
 .[خلب :ةدام 4١9. ص ١ ج ؛نادلبلا مجعم]



 فلؤملا ةمجرت /لّوألا باتكلا .

 ةيرشبلل مّدق نأ دعب اهنا ءييرطلا نش ضرعت :نانمه ىلإ همايأ رخاوأ يف داع

 نير سلا سي رس ل : ليق دقو ًامخض ًايملع ًاجاتن

 ٠ .«انيس نبا هلمكأف ًاصقان ناكو «يزارلا هعمجف ًاقرفتم ناكو .

 ةوعد 05 هوبأو وه  هسفن نع ينربخأ امك - انيس نبا ناكل :ةيزوجلا ميق نبا لاق

 ظ .«نيينطابلا ةطمارقلا نم «مكاحلا

 ؛عئارشلاو ءداعملاو «تايوبنلاو «تايهلإلا نم ءايشأ يف انيس نبا مّلكت» :ةميتي نبا لاق
 نم دافتسا هّنإف .مهمولع اهتغلب الو .مهلوقع اهيلإ تلصو الو .هفلس اهب مّلكتي ملو

 لهأ ناكو  ةيليعامسإلاك نيملسملا لإ :ةيسحملا ةدحالملا نع ذخأي امْنإ ناك نإو «نيملسملا

 نيملسملا دع نييورمم و نجار رح ناك يذلا ينوعلا مكاحلا جا ب «مهتوعد لهأ نم هتيب

 . «داحلالاب

 هتافو

 ناكف «جنلوقلا ىمسي ؛ حيرلاو لفثلا جورخ هعم رّذعتي ملؤم يوعم ضرمب انيس نبا بيصأ

 م ريح سولو رب تاك يااا بح يع يري مصاللا .«نقحلاب هسفن جلاعي

 . ةليوط ةدمل ةلودلا ءالع

 نم هسفن يوادي حبصأ ثيح .جحسلا وأ رسقتلاب هتباصإو ةيفرس ةنارت ىلإ كلذ: ئذأ ةقو

 ال هنأ فرعو ضرملا هيلع دتشاف ذاق ىلإ هتلمح ءانثأ ةلودلا 0000

 تحب نفدو يربو «جالعلا نم هسفن لمهأف ًامتح تيم هنأو جالعلا نم كلذ دعب ةدئاف

 ًاثالث هللا همحر هرمع ناكو .(م77١1/ه 478) ةنس ناذمه يف ةبقلا بناج نم ''”روسلا
 ظ . ةئس نيسمخو

 2 هتافت

 .نيكشنملا رابك ىنراب ىتح ليوط ذم ةللا سرد

 .دبنكنوك باب ىلع عضوم يف نفُدو ناهفصأ ىلإ لق هنإ :ليق )١(
 امو (4017ص) ةعبيصأ ي يبأ نبال «رابخألا نويع : عجاري ةدازتسالل .اهتبثأ مل ةدع لئاسرو بتك اينس نبال (؟)

 هسفن باتكلا عجارُي انيس 1 نبا ةايح ةفرعم يف ةدازتساللو . ةايحلا ةيتكمو راد « ١450 ةنس توريب ةعبط ءاهدعب

 ظ .404 ةحفصلا ىتحو 477 ةّحفصلا نم ركذلا فلاسلا



 و” فلؤملا ةمجرت /لّوألا باتكلا

 هبتك رهشأ نم
 ًالّزعم باتكلا اذه يقب .(ههمددسونةهه5) جنرفلا ءاملع هيّمسيو «بطلا يف نوناقلا#

 يف هنوملعتي اوناكو «مهتغل ىلإ حنرفلا همجرتو .نورق ةتس ءهلمعو بطلا ملع يف هيلع
 ةعابطلا ةلآ عارتخا دعب «تادلجم ةعبرأ يف «م477١ ةنس امور يف ةيبرعلاب هوعبطو ؛مهسرادم
 . ةعيفر ةناكم مهدنع هلو (4«ة1هعممع) انيس نبا نومسي مهو .اماع نيثالث وحنب

 :ةلقرطخس لزو نل  !(ةداغملا)ا
 . عبط «ةمكحلا يف ةلاسر»

 .ًادلجم رشع ةينامث يف عبط ؛ءافشلا»

 1 تانج ةثالث عبط (ةيقرشملا ةمكحلا رارسأ»

 . عبط «قطنملا يف ةزوجرأ»

 4ج قرشملا ةلجم يف ًاعابت رشُن «ةسايسلا» -

 .هسفن مسالا لمحت ىتلاو ليفط نبا ةلاسر ريغ يهو ؛تعبط «ناظقي نب يح ةلاسر» -

 . عبط «فورحلا ثودح بابسأ» -

 . عبط «تاراشإلا»

 .(887 :4) قرشملا ةلجم يف ترشن ةلاسر يهو ؛ريطلا» -

 اهرارسأو ةرهاظلا اهماكحأو ةالصلا ةيهام ىف ىفسلف باتك وهو «ةالصلا رارسأ»

 . ةئطابلا

 . تادلجم ةرشع نم ةغللا يف باتك «برعلا ناسلا

 . .ةمكحلا يف .ةطوطخم «فاصنإلا»

 .ةلاسر يهو «ةطوطخم «ناويحلاو تابنلا»

 .ةلاسر يهو «ةطوطخم «ةئيهلا)

 .ةلاسر يهو «ةطوطخم «قربلاو دعرلا بابسأ»

 . هتفسلف يف ةلاسر وهو ؛عبط «قشعلا» -





 [باتكلا ةبطخ]

 ةهمدقملا

 هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع ةالصلاو . هناسحإ عوبسو :هنأش ولعب هّقحستي ًادمح هلل دمحلا

 . همالسو

 نأ يعسو هب حمسي امب هفاعسإ ينمزلي نمو «يناوخإ صلخ ضعب ينم سمتلا دقف (دعبو)

 راصتخالا حرشلا ىلإ عمجي ًالامتشا ةيئزجلاو ةيلكلا هنيناوق ىلع ًالمتشم ًاباتك بطلا يف فنصأ

 ةماعلا رومألا يف الّوأ ملكتأ نأ تيارو .كلذي هتفعسأف زاجيإلا نايبلا نم هّمح رثكألا ءافيإ ىلإو

 يف ملكتأ كلذ دعب مث .يلمعلا مسقلاو .«يرظنلا مسقلا ينعأ .بطلا يمسق الك ىف ةيلكلا

 وضعب ةعقاولا ضارمألا يف كلذ دعب مث .اهتايئرج يف مث .ةدرفملا ةيودألا ىوق ماكحأ تايلك

 نوكيف ةطيستلا ةؤرفحلا# فعالا يرحل «هتعفنمو وضعلا كلذ حيرشتب ًالّوأ ئدتبأف ءوضع

 وضعلا كلذ حيرشت نم تغرف اذإ مث . اهعفانم كلذكو يلكلا لّوألا باتكلا يف هركذ ينم قبس دق

 تايلك ىلع قلطملا لوقلاب تللد مث . . هتحص ظفح ةيفيك ىلع ةلالدلاب عضاوملا رثكأ يف تأدتبا

 نم تغرف اذإف ًاضيأ يلكلا لوقلاب اهتاجلاعم قرطو اهيلع تالالدتسالا قرطو اهبابسأو هضارمأ

 يلكلا مكحلا ىلع ًاضيأ اهرثكأ يف ًالّوأ تللدو «ةيئزجلا ضارمألا ىلع تلبقأ ةيلكلا رومألا هذه

 يف يلكلا نوناقلا تيطعأ مث «ةيئزجلا ماكحألا ىلإ تصلخت مث «هلئالدو هبابسأو هذح يف

 هركذ فلس ناك امو . . بكرم وأ طيسب ءاود ؛ءاودب ةيئزجلا تاجلاعملا ىلإ تلزن مث «ةجلاعملا

 يتلا غابصألاو لوادجلا يف ةدرفملا ةيودألا باتك يف ضارمألا يف هتعفنمو ةدرفملا ةيودألا نم

 ناكامو . . هنم اليلق الإ رركأ مل 1و 11 هل لخسملا اويل نت اوك هن ايلاعتحلا را

 ركذ ترخأ هلمعأ نأ ىرأ يذلا ؟' ”نيذابارقألا يف نوكي نأ هب ىرحألا ام نأ ةبّكرملا ةيودألا نم

 «ةيئزجلا رومألا يف ًاضيأ باتك ىلإ باتكلا اذه نع غرفأ نأ تيأرو . هيلإ هطلخ ةيفيكو هعفانم

 يف مالكلا ًاضيأ كلانه درونو «هنيعب وضعب صتخت مل تعقو اذإ يتلا ضارمألا ركذب ٌصتخم

 أيهت اذإف ؛هلبق يذلا ّيئزجلا باتكلا يف يكلسم ًاضيأ باتكلا اذه يف كلسأ نأو ؛2””هنيزلا

 نم عسي ال باتك اذهو .نيذابارقألا باتك هدعب تعمج «باتكلا اذه نم غارفلا ىلاعت هللا قيفوتب

 اهحرشي امك  ةيودألا بيكرت وأ «ةبكرملا ةيودألا ىنعت «نويذيفارغ» :لصألا ةينانوي ةملك :نيذابارقألا )١(

 .ةدرفملا ةيودألا وأ تادرفملا لباقم يف لمعتست يهو  ةمدقملا هذه ةياهن يف فنصملا

 ندبلاب قلعتي امو دلجلاو رعشلا لاوحأ ىلع لمتشيو «عبارلا باتكلا نم عباسلا نفلا عوضوم وهو (؟)

 .هعضوم يف هرظنا .فارطألاو



 باتكلا ةبطخ ْ ذل

 ام لقأ ىلع لمتشم هنإف .هدنع ًاظوفحم ًامولعم هّلج نوكي ال نأ اهب بستكيو ةعانصلا هذه يعّدي
 دعاسو لجألا يف ىلاعت هللا رخأ نإو . طوبضم ريغ رمأف هيلع ةدايزلا امأو . بيبطلل هنم دب ال

 ةسمخ بتك ىلإ همسقأو باتكلا اذه عمجأ ينإف نآلا امأو .ًايناث اباصتنا كلذل تبصتنا ردقلا .
 :لاثملا اذه ىلع

 . بطلا ملع يف ةيلكلا رومألا يف :لوألا باتكلا

 . ةدرفملا ةيودألا يف : يناثلا باتكلا

 ىلإ قرتلا يوضع رضع اسلا» ءاضعأب ةعقاولا ةيئزجلا ضارمألا يف :ثلاثلا باتكلا
 .اهنطابو اهرهاظ مدقلا

 .ةيرلا ينور رضي يعتحت مل تقمو ١ يالا ضارمألا يف : عبارلا باتكلا

 .نيذابارقألا وهو ةيودألا بيكرت يف : سماخلا باتكلا



 لوألا باتكلا
 بطلا ملع يف ةيلكلا رومألا يف

 : نونف ةعبرأ ىلع لمتشي
 . ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا

 .ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا

 . توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا

 . ةيلكلا ضارمألا بسحب تاحجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا





 لّوألا نفلا

 رومألا نم هتاعوضومو تطلا دح يف

 ميلاعت ةتس ىلع لمتشيو ةيعيبطلا

 لو الا ميلعنتلا

 [نالصف وهو]

 لوألا لصفلا

 .ةحصلا نع لوزيو ٌحصي ام ةهج نم ناسنإلا ندب لاوحأ هنم فّرعتي ملع بطلا نإ :لوقأ

 «لمعو رظن ىلإ مسقني ّبطلا نإ لوقي نأ لئاقلو .“"”ةلئاز اهّدرتسيو .2ةلصاح ةحصلا ظفحيل

 وه ام تاعانصلا نم نإ لاقي هنإ لوقنو هبيجن ٍذئنيحو .ملع هنإ متلق ذإ ءارظن هلك متلعج دق متنأو

 . يلمعو يرظن وه ام بطلا نم نإ لاقيو ءيلمعو يرظن وه ام ةمكحلا نمو «يلمعو يرظن
 فالتخا نايب ىلإ نآلا جاتحن الو ءرخا ائيش يلمعلاو يرظنلا ظفلب ةمسق لك ىف دارملا نوكيو

 بجي الف «ىلمع وه ام هنمو «يرظن وه ام بطلا نم نإ ليق اذإف . بطلا يف الإ كلذ ىف دارملا

 ةرداسلا وه رخآلا مسقلاو «ملعلا ميلعت وه بطلا يمسق دحأ نأ وه هيف مهدارم نأ نظي نأ

 نأ ملمت نأ كيلع ّقحي لب «عضوملا اذه نع نيثحابلا نم ريثك مهو هيلإ بهذي امك «لمعلل
 ملع مهدحأ نكل ءأملع الإ ّبطلا يمسق نم دحاو سيل هنأ وهو :رخآ ءيش كلذ نم دارملا

 ءرظنلا مساب وأ «ملعلا مساب امهنم لّوألا ٌصخي مث .هترشابم ةيفيك ملع رخآلاو «ّبطلا لوصأ

 ريغ نم ءطقف داقتعالا ديقم هيف ميلعتلا نوكي ام ءهنم رظنلاب ينعنف . لمعلا مساب رخآلا ٌصخيو

 ةجزمألا نأو «ةثالث تايّمحلا فانصأ نإ :ّبطلا ىف لاقي ام لثم لمع ةيفيك نايبل ضّرعتي نأ

 ملع نم مسقلا لب «ةيندبلا تاكرحلا ةلوازم الو «لعفلاب لمعلا ال ؛هنم لمعلاب ينعنو .ةعست
 نإ «ٌبطلا يف لاقي ام لثم لمع ةيفيك نايبب قلعتم يأرلا كلذ .ًايأر هيف ميلعتلا ديفي يذلا ّبطلا

 جزمت «كلذ دعب نم.مث . فشكيو دّربيو عدري ام ءادتبالا يف اهيلإ برقي نأ بجي ةراحلا ماروألا

 يف الإ «ةللحملا تايخرملا ىلع رصتقي «طاطحنالا ىلإ ءاهتنالا دعب مث . تايخرملاب تاعدارلا

 اذإف «لمع ةيفيك نايب وه :ًايأر كديفي ميلعتلا اذهف .ةسيئرلا ءاضعألا اهعفدت داوم نع نوكت ماروأ

 . طق لمعت مل نإو «ّيلمع ملعو «ّىملع ملع كل لصح دقف «نيمسقلا نيذه تلمع

 )١( يئاقولا بطلاب مويلا ىمسي ام يأ .



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ١

 ال ةثلاث ةلاحو ءضرملاو «ةحصلا :ثالث ناسنإلا ندب لاوحأ نإ لوقي نأ لئاقل سيلو

 دحأ دجي مل ءركف اذإ هلعل لئاقلا اذه نإف ءنيمسق ىلع ترصتقا تنأو «ضرم الو ةحص
 :انلوق نإف ءابجاو ثيلثتلا اذه ناك نإ هنإ مث .هب انلالخإ الو «ثيلثتلا اذه ال ءأبجاو نيرمألا

 ةحصلا ذإ ء«ةحّصلا دح اهل سيل اهولعج ىتلا ةثلاثلا ةلاحلاو «صضرملا نّمضتي ةحصلا نع لاوزلا

 .اودحي نأ الإ دحلا اذه لباقم اهل الو «ةميلس اهل عوضوملا نم لاعفألا اهنع ردصت ةلاح وأ ةكلم
 ءاذه يف ءابطألا عم ةشقانم ال مث .ةجاح اهيلإ مهب ام ًطورش هيف نوطرتشيو نوهتشي امك ةحصلا

 يف ةدئاف ىلإ مهشقاني نمب وأ مهب ةشقانملا هذه يدؤت الو «هلثم يف نوشقاني نمم مه امو

 «قطنملا ةعانص لوصأ ىنعن «ىرخأ ةعانص لوصأب قيلي اًممف كلذ ىف قحلا ةفرعم امأو .ّبطلا

 ش ظ 1 . كانه نم بلطيلف

 بطلا تاعوضوم ىف : ىناثلا لصفلا

 لكب ءملعلاو «ةحصلا نع لوزيو ٌحصي ام ةهج نم ناسنإلا ندب يف رظني بطلا ناك امل

 بابسأ «بطلا يف ءفرعي نأ بجيف «هبابسأ ملعي «بابسأ هل ناك اذإ «ٌمتيو لصحي امنإ «ءيش

 نييفخ نانوكي دق «نيرهاظ نانوكي دق امهبابسأو . ضرملاو ةحصلاو ضرملاو ةحصلا

 نفر ا وعلا: «تطلا ىف بف عت نأ ضنا تيت يف راوعلا نم لال دنجالاب ليو حلا: نالات أل
 لصحي امنإ ءيشلاب ملعلا نأ «ةيقيقحلا مولعلا يف «نيبت دقو . ضرملاو ةحصلا يف ضرعت يتلا

 هضراوعب ملعلا ةهج نم مّمتي امنإف ,ءنكت مل نإو هل تناك نإ «هيدابمو هبابسأب ملعلا ةهج نم

 5 3ةيمامتو ءةيروضو :( ةيلعافو «ةيداه :فاتضأ ةعبرأ بابسألا نكل .. ةيتاذلا ةمزاولو

 عوضوملا امأ . ضرملاو ةحصلا مّوقتت اهيف يتلا ةعوضوملا ءايشألا يه :ةيداملا بابسألاو

 قاسي هنإف «كلذك عضو ام لكو ةلاحتسالا عم ًاضيأ ناك نإو بيكرتلا بسحب ناعوضوم ناذهو
 امإ :ةرثكلا كلت قحلت يتلا عضوملا اذه يف ةدحولا كلتو ءام ةدحو ىلإ هتلاحتساو هبيكرت ىف

 ظ . بيكرتلا بسحبف ةئيهلا امأو «ةلاحتسالا بسحبف «جازملا امأ .ةئيه امإو «جازم

 نم ناسنإلا ندب تالاحل ةظفاحلا وأ «ةرّيغملا بابسألا ئهف :ةيلعافلا بابسألا امأو

 .غارفتسالاو ءاهب لصتيامو «براشملاو .هايملاو «ءمعاطملاو اهب لصتيامو «ةيوهألا

 .ةيناسفنلاو ةيندبلا تانوكسلاو «تاكرحلاو ءاهب لصتي انمو «نكاسملاو «نادلبلاو ءناقتحالاو

 تاعانصلاو سانجألا ىفو ءاهيف فالتخالاو .''”نانسألا ىف ةلاحتسالاو «ةظقيلاو .مونلا اهنمو

 ةفلاخم امإو ةعيبطلل ةفلاخم ريغ امإ هل ةسامم يناسنإلا ندبلا ىلع ةدراولا ءايشألاو تاداعلاو

 .بيكارتلاو ءاهدعب ةثداحلا ىوقلاو تاجازملاف :ةيروصلا بابسألا اَمأو

 .وطسرأ اهيلع ملكت يتلا عبرألا للعلا يه ةذه 0[

 .رامعألا :نائسألا (؟)



 ١6 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف : لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ةفرعمو «ةلاحم ال ىوقلا ةفرعم «لاعفألا ةفرعم ىفو «لاعفألاف :ةيمامتلا بابسألا اَمأو

 نع ةئحاب اهنأ ةهج نم «ّبطلا ةعانص تاعوضوم هذهف ءنّيبنس امك .ىوقلل ةلماحلا حاورألا

 ظ . ضرميو ٌحصي فيك هنأ «ناسنإلا ندب

 نوكت نأ بجيف «ضرملا ليزتو «ةحصلا ظفحت نأ وهو .«ثحبلا اذه مامت ةهج نم امأو

 ريبدتلا كلذ بابسأو ءامهتالآو نيلاحلا نيذه بابسأ بسحب ءرخأ تاعوضوم اضيأ اهل
 جالعلاو «ءاودلاب جالعلاو ء.نوكسلاو «ةكرحلا ريدقتو «ءاوهلا رايتخاو ءبورشملاو ؛لوكأملاب
 نيذلا نيطسوتملاو ىضرملاو ءاحصألا نم فانصأ ةثالث بسحب ءابطألا دنع كلذ لكو «ديلاب

 . ةقيقحلا يف امهنيب ةطساو ال نيمسق نيب نيطسوتم نوّدعي فيك مهنأ ركذنو مهركذن

 «تاجازملاو «ناكرألا يف رظني ّبطلا نأ انل عمتجا دقف «تانايبلا هذه انلصف دق ذإو

 «ةيناسفنلاو «ةيناويحلاو «ةيعيبطلا اهاوقو «حاورألاو «ةبكرملاو «ةطيسبلا ءاضعألاو «طالخألاو

 ةيوهألاو براشملاو لكآملا نم اهبابسأو طسوّتلاو ضرملاو ةحصلا نم ندبلا تالاحو لاعفألاو

 . ةيندبلا تاكرحلاو تاداعلاو تاعانصلاو ناقتحالاو غارفتسالاو نكاسملاو نادلبلاو هايملاو

 ريبدتلاو «ةبيرغلا رومألا نم ندبلا ىلع تادارولاو ءسانجألاو نانسألاو تانوكسلاو ةيناسفنلاو

 ديلا لامعأو ةيودألا جالعلاو تانوكسلاو تاكرحلا رايتخاو ؛ءاوهلا رايتخاو براشملاو معاطملاب

 نأ بيبط وه ام ةهج نم هيلع بجي امنإ رومألا هذه ضعبف «ضرم ضرم جالعو ةحصلا ظفحل

 نم لوبقم هل عضو هنأ ىلع ًاقيدصت ''اهِتَيْلَهِب قدصيو «ًايملع ًاروصت طقف ةيهاملاب هرّوصتي
 ئدابملاك هذه نم ناك امف «هتعانص يف.هيلع نهربي نأ همزلي اهضعبو «يعيبطلا ملعلا بحاص

 مدقأ ىرخأ مولع يف نّيبتتو نهربتتو ةملسم ةيئزجلا مولعلا ئدابم نإف ءاهتيله دّقلتي نأ همزليف
 دعب ام ملع اهل لاقي يتلا ىلوألا ةمكحلا ىلإ اهلك مولعلا ئدابم يقترت ىتح اذكهو ءاهنم

 وه امم كلذ ولتي امو جازملاو رصانعلا تابثإ يف ملكتي ذخأو نيببطتملا ضعب عرش اذإو .ةعيبطلا

 ء«ّبطلا ةعانص نم سيل ام بطلا ةعانص يف دروي ثيح نم طلغي هنإف يعيبطلا ملعلا عوضوم
 بيبطلا هروصتي نأ بجي يذلاف ةّنبلأ هنّيب دق نوكي الو ًائيش نّيبي دق هنأ نظي ثيح نم طلغيو

 مكو يه له اهنأ ناكرألا ةلمجلا هذه وه «ةيلهلاب دوجولا نّيِب ريغ هنم ناك ام دّلقتيو «ةيهاملاب
 «يه مكو يه امو يه له ًاضيأ طالخألاو «ءيه مكو يه امو يه له اهنأ تاجازملاو ؛ يه

 هتابثو لاح رّيغت لكل نأو . يه نيأو يه مكو يه له حاورألاو ءيه مكو يه له ىوقلاو
 . حيرشتلاو ٌسحلاب اهفداصي نأ بجيف اهعفانمو ءاضعألا امأو . يه مك بابسألا نأو انش

 لازي فيك هنأو اهتامالعو ةيئزجلا اهبابسأو ضارمألا هيلع نهربيو هرّوصتي نأ بجي يذلاو
 هليصفتب دوجولا ّيفخ اذه نم ناك ام ىلع ناهربلا ىطعي نأ همزلي هنإف ةحصلا ظفحتو ضرملا

 لواحي نأ بجي الف لّوألا مسقلا ىلع ناهربلا ةماقإ لواح ذإ ("”:سونيلاجاو . هتيفوتو هريدقتو

 . ةيماهفتسالا «له» نم ةقتشم ةملك :(ةروسكملا ماللا ديدشتو ءاهلا حتفب) ةيلهلا ()

 «تافلؤم ٠١١ اهنم ةعبيصأ يبأ نبا ركذ ةذع تافلؤم هل .داليملل ١٠١٠و ١7١ نيب ام شاع ينانوي بيبط (؟)

 ظ ظ 0  .اهتيبلاغ ٍبّرع



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 1

 «يعيبطلا ملعلا يف ملكتي ًافوسليف نوكي نأ بجي هنأ ةهج نم نكلو «بيبط هنأ ةهج نم كلذ

 هيقف وه ام ةهج نم هل كلذ سيلف عامجإلا ةعباتم بوجو ةحص تبثي نأ لواح اذإ هيقفلا نأ امك

 هيقف وه ام ةهج نم هيقفلاو بيبط وه ام ةهج نم بيبطلا نكلو ؛ملكتم وه ام ةهج نم نكلو
 . ''”رودلا عقو ألإو ِهّتب كلذ ىلع نهربي نأ هنكمي سيل

 .رخآلا ىلع نيئيشلا نم لك فقوت ةقطانملا دنع ينعي :رْدْلا )١(



 ١ ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 يناثلا ميلعتلا

 )١( ناك رأآلا ىف

 دحاو لصف وهو
 نكمي ال يتلا يهو «هريغو ناسنإلا ندبل ةيلوأ ءازجأ يه .ةطيسب ام ماسجأ يه ناكرألا

 عاونألا اهجازتماب ثدحيو اهيلإ تابكرملا مسقنت يتلا يهو «ةروصلاب ةفلتخم ءازجأ ىلإ مسقنت نأ
 .نافيفخ اهنم نانثا . ريغ ال ةعبرأ اهنأ يعيبطلا نم بيبطلا ملستيلف تانئاكلا نم زوصلا ةفلتخملا

 طيسب مرج ضرألاو «ضرألاو ءاملا :ناليقثلاو «ءاوهلاو رانلا :نافيفخلاف «ناليقث نانثاو

 كلذو انيابم ناك نإ عبطلاب هيلإ كّرحتيو انكاس عبطلاب هيف نوكي لكلا طسو وه يعيبطلا هعضوم

 نم ببس هرّيغي ملو هبجوي امو ىلخ اذإ عبط هعبط يأ «هعبط يف سباي دراب وهو قلطملا هلقث
 تابثلاو كاسمتسالل ديفم دوجو تانئاكلا يف هدوجوو . سبيو سوسحم درب هنع رهظ جراخ

 «ضرألل الماش نوكي نأ يعيبطلا هعضوم طيسب مرج وهف ءاملا امأو .تآيهلاو لاكشألا ظفحو

 هعبظ يأ بطر دراب وهو .يفاضإلا هلقث وهو نييعيبطلا امهيعضو ىلع اناك اذإ «ءاوهلل ًالومشم

 .ةبوطر يه ةلاحو .سوسحم درب هيف رهظ جراخ نم ببس هضراعي ملو هبجوي امو ىلخ اذإ عبط
 مث «ناك لكش يأ لبقيو دحّتيو قّرفتي نأ ىلإ ببس ىندأب بيجي ثيحب هتلبج يف هنوك يهو
 طيطختلاو ليكشتلا اهئازجأ يف داري يتلا تآيهلا سلستل تانئاكلا يف هدوجوو .هظفحي ال

 سايل نأ امك اهل لويقلا هس وين ةلكشلا تايبلل ةلرتلا قوص قاك نرو بطلا ناك «ليتعتلاو
 دافتسا بطرلاب سبايلا رّمخت امهمو ءاهل كرتلا رسع وهف ةيلكشلا تايهلل لوبقلا رسع ناك نإو
 ثدح امل ًأظفح سبايلا نم بطرلا دافتساو .ًالهس ليكشتلاو ديدمتلل ًالوبق بطرلا نم سبايلا

 نع سبايلاب بطرلا كسمتساو هتّتشت نع بطرلاب سبايلا عمتجاو ًايوق ليدعتلاو ميوقتلا نم هيف
 هتفخ اذهو رانلا تحتو ءاملا قوف يعيبطلا هعضوم '”طيسب مرج هنإف ءاوهلا امأو . هناليس
 7 فطلتو لخلختتل تانئاكلا يف هدوجوو ءانلق ام سايق ىلع بطر راح هعبطو «ةيفاضإلا

 يعيبطلا هناكمو اهلك ةيرصنعلا مارجألا قوف يعيبطلا هعضوم طيسب مرج وهف رانلا امأو . لقتستو
 راح هعبطو «ةقلطملا هتفخ كلذو داسفلاو نوكلا هدنع يهتني يذلا كلفلا نم رّعقملا حطسلا وه

 .يئاوهلا رهوجلا هذيفنتب اهيف يرجيو جزتميو فطليو جضنيل تانئاكلا يف ههوجوو «سباي

 . (81كتنعمامتو» ططصعماعو) (81دعماف) (©هسصمعلتوأ يمعدعمعم) (6هدمحنع ءاعمتعماق) (1مأ مكصعماع) : ناك رألا )000

 . مسجلا : (ءارلا نوكسو ميجلارسكب) مرجلا 2,2١)

 3م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 ”ةيجارملا ىلإ ا""ةيرصنعلا نع اعجريف نيدرابلا نيليقثلا نيرصنعلا درب ("”ةضوُحُم نم رسكيلو

 اهكّرحت يفو حاورألا نوك يف نوعأ نافيفخلاو .اهنوكس يفو ءاضعألا نوك يف نوعأ ناليقثلاو

 .ناكرألا يه هذهف اهيراب نذإب سفنلا وه لّوألا كّرحملا ناك نإو ءاضعألا كيرحتو

 .ءافصلاو صولخلا :ةضوحملا )١(

 .دحاو رصنع نم ةبكرملا ءايشألا ةيصاخ :ةيرصنعلا (6)

 .ةيلاتلا ةحفصلا يف جازملا انيس نبا رسفيسو .رصنع نم رثكأ نم ةبكرملا ءايشألا ةيصاخ :ةيجازملا (96)



 ل ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ثلاثلا ميلعتلا
 ةجزمألا يف

 لوصف ةثالث وهو

 (1' عمم ع1) جا نسملا يف :ل وألا لصفلا

 .ام ذدح ىلع تفقو اذإ تاداضتملا تايفيكلا لعافت نم ةلصاح ةيفيك جازملا : لوقأ

 اهاوقب تلعافت اذإ . رخآلا رثكأ اهنم دحاو لك رثكأ ساميل ءازجألا ةرْعصتم رصانع يف اهدوجوو

 يف ةيلوألا ىوقلاو جازملا : يه اهعيمج يف ةهباشتم ةيفيك اهتلمج نع ثدح ضعب يف اهضعب
 يف تاجازملا نأ نيبو .ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا :يه عبرأ ةروكذملا ناكرألا

 قلطملا رظنلاب ةيلقعلا ةمسقلا هبجوت ام بسحب كلذو ءاهنع نوكت امنإ ةدسافلا ةنئاكلا ماسجألا

 ظ . نيهجو ىلع ءيش ىلإ فاضم ريغ

 يف ةداضتملا تايفيكلا نم ريداقملا نوكت نأ ىلع ًالدتعم جازملا نوكي نأ نيهجولا دحأو
 . قيقحتلاب اهنيب ةطّسوتم ةيفيك جازملا نوكيو «ةمواقتم ةيواستم جزتمملا

 ليمأ نوكي نكلو .ًاقلطم ًاطسو ةداضتملا تايفيكل نيب جازملا نوكي ال نأ يناثلا هجولاو

 امأو «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةرارحلاو ةدوربلا نيب نيتللا نيتداضتملا ىدحإ يف امإ نيفرطلا دحأ ىلإ
 :كلذ الو اذه سيل لادتعالا نع جورخلاو لادتعالاب بطلا ةعانص يف ربتعملا نكل . امهيلك يف
 . يعيبطلا نم بيبطلا مّلستي نأ بجي لب

 دارج وكب نأ نع اقن ءالصأ دجوي نأ زوجي ال امم ىنعملا اذه ىلع لدتعملا نإ

 ال .ٌقتشم وه مهثحابم يف ءابطألا هلمعتسي يذلا لدتعملا نأ ملعي نأو «ناسنإ وضع وأ «ناسنإ

 ىلع هيف رفوت دق نوكي نأ وهو ةمسقلا يف لدعلا نم لب «ةيوسلاب نزاوتلا وه يذلا لداعتلا نم

 جازملا يف هل يغبني يذلا طسقلا اهتايفيكو اهتايمكب رصانعلا نم ًاوضع وأ همامتب ناك ندب جزتمملا

 ناسنإلا ىلع رفوتت ىتلا ةمسقلا هذه نوكت نأ ضرعي دق هنكل .ةبسنو ةمسق لدعأ ىلع ىناسنإلا

 وه ىذللا شرا نياثلا ناذنا بيحب ركل لادنمالا ذهول زألا نئقحلا لدخسلا نع اد ورق
 يف روكذملا لادتعالا نم ناسنإلا برق هل سيلو «لادتعالا كلذ هل سيل امم ريغ ىلإ سايقلاب
 . تارابتعالا نم هجوأ ةينامث هل ضرعي لّوألا هجولا

 .هنع جراخ وه امم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم عونلا بسحب نوكي نأ امإ هنإف

 . هيف وه امم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم عونلا بسحب نوكي نأ امإو
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 .هعون يفو هنع جراخ وه امم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم عونلا نم فنص بسحب نوكي نأ امإو

 رو ال دن ا لو ا حج را
 جراخ وه امم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم عونلا نم فنصلا نم صخشلا بسحب نوكي نأ امإو

 هةر يقوم ىيكو هع

 .هسفن يف هلاوحأ نم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم صخشلا بسحب نوكي نأ امإو

 .هندب يفو هنع جراخ وه امم فلتخي ام ىلإ ًاسيقم وضعلا بسحب نوكي نأ امإو
 . هسفن يف هلاوحأ ىلإ ًاسيقم وضعلا بسحب نوكي نأ امإو

 ضرع هل ءيش وهو «تانئاكلا رئاس ىلإ سايقلاب ناسنإلل يذلا لادتعالا وه لّوألا مسقلاو

 اذإ ءناّدح طيرفتلاو طارفإلا يف هل لب ءقفتا فيك ًاضيأ كلذ سيلو ءّدح يف ًارصحنم سيلو

 . ناسنإ جازم نوكي نأ نع جازملا لطب امهنع جرخ
 ةياغ يف صخش يف دجويو «ضيرعلا جازملا اذه يفرط نيب ةطساولا وهف يناثلا امأو

 نإو اضيأ اذهو ءّومنلا ةياغ ّوشنلا هيف غلبي يذلا ّنسلا يف لادتعالا ةياغ يف فنص نم لادتعالا

 هدوجو رسعي أمم هنإف .هدوجو عنتمي ىتح لصفلا ءادتبا يف روكذملا يقيقحلا لادتعالا نكي مل

 افاكتت نكلو «ءقفتا فيك ال «روكذملا ىقيق>لا لادتعالا نم برقي امنإ ًاضيأ ناسنإلا اذهو
 تنزاوت اذإف «ماظعلاك ةسبايلاو ءدبكلاك ةبطرلاو «غامدلاك ةدرابلاو «بلقلاك ةراحلا هؤاضعأ
 وهو ادحاو اوضع الإ «هسفن ىف وضع لك رابتعاب امأو «ىقيقحلا لادتعالا نم تبرق :تلداعتو

 نوكي نأ نكمي سيلف ةسيئرلا ءاضعألا ىلإو حاورألا ىلإ سايقلاب امإو .دعب هفصن ام ىلع دلجلا
 بلقلا وه ةايحلا أدبم نإف .ةبوطرلاو ةرارحلا ىلإ هنع ًاجراخ لب «ىقيقحلا لادتعالا كلذل ًابراقم
 ليي ةيوطرلاب ةوتسنلاو «ةرارحلاب ةايحبلاو-: طارقإلا ىلإ تالقانم ادي ناراخ مهو: 6 خوولاو
 اهنم درابلاو ءاذه دعب نّيبنس امك ةثالث ةسيئرلا ءاضعألاو .اهب يذتغتو ةبوطرلاب موقت ةرارحلا
 نم بيرقلا وأ اهنم سبايلاو .دبكلاو بلقلا ّرح لدعي نأ غلبي ال هدربو .غامدلا وهو دحاو

 غامدلا سيلو .دبكلاو غامدلا ةبوطر جازم لدعت نأ غلبت ال هتسوبيو «بلقلا وهو دحاو ةسوببيلا
 «سباي رخآلا ىلإ سايقلاب بلقلا نكلو «سبايلا كلذب ًاضيأ بلقلا الو «درابلا كلذب ًاضيأ
 .دراب نيرخآلا ىلإ سايقلاب غامدلاو

 نأ الإ يعونلا لادتعالا نم ينعأ ءلّوألا مسقلا نم ًاضرع قيضأ وهف :ثلاثلا مسقلا امأو
 ءاوهو «ميلاقألا نم ميلقإ ىلإ سايقلا بسحب ممألا نم ٍةمأل حلاصلا جازملا وهو ًاحلاص ًاضرع هل

 هب نوصخي رخآ ًاجازم '''ةبلاقصللو .هب نوحصي ملهمشي ًاجازم دنهلل نإف «ةيوهألا نم
 نإف .رخآلا ىلإ سايقلاب لدتعم ريغو «هفنص ىلإ سايقلاب لدتعم امهنم دحاو لك .هب نوحصيو
 فييكت اذإ يبالقصلا ندبلا لاح كلذكو . كله وأ ضرم يبالقصلا جازمب فّيكت اذإ يدنهلا ندبلا

 يراغلبلا ابلاغ هب دوصقملا و ءضيبألا لجرلا انيس نبا رصع يف هب ينعيو «يبلقص عمج :ةبلاقصلا )١(
 . يسورلاو



 ١" ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ءاوه قفاوي صاخ جازم ةرومعملا ناكس فانصأ نم دحاو لكل نذإ نوكيف .يدنهلا جازمب

 . طيرفتو طارفإ افرط هضرعلو ضرع هلو ؛«هميلقإ
 كلذ ةجزمأ لدعأ وهو «ميلقإلا جازم ضرع يفرط نيب ةطساولا وهف :عبارلا مسقلا امأو

 . فنصلا

 نأ بجي يذلا جازملا وهو «ثلاثلاو لّوألا مسقلا نم قيضأ وهف : سماخلا مسقلا امأو

 ظارفإ انرط:هذحي ضرع اضيأ ةلو احييك اًنخ ادوسونم ةوكي ىنخ نيعم نمفيكل نوكي

 هيف هكراشي نأ نكمي ال وأ .ردني هّصخي ًاجازم ٌقحتسي صخش لك نأ ملعت نأ بجيو . طيرفتو
 .رخآالا

 لصح اذإ يذلا جازملا وهو ءًاضيأ نيّدحلا نيذه نيب ةطساولا وهف : سداسلا مسقلا امأو

 . هيلع نوكي نأ هل يغبني ام لضفأ ىلع ناك صخشلل

 فلاخي ءاضعألا نم وضع لك عونل نوكي نأ بجي يذلا جازملا وهف :عباسلا مسقلا امأو

 هيف بطرلا نوكي نأ غامدللو «رثكأ هيف سبايلا نوكي نأ وه مظعلل يذلا لادتعالا نإف «هريغ هب

 اضيأ جازملا اذهلو ءرثكأ هيف درابلا نوكي نأ بصعللو ءرثكأ هيف راحلا نوكي نأ بلقللو ءرثكأ

 . ةمدقتملا ةجزمألا يف ةروكذملا ضورعلا نود وه طيرفتو طارفإ افرط هدحي ضرع

 نسحأ ىلع وضعلا نوكي ىتح لادتعالا نم وضع لك ٌصخي يذلا وهف :نماثلا مسقلا امأو

 ناك وضعلل لصح اذإ يذلا جازملا وهو نيدحلا نيذه نيب ةطساولا وهف ءهجازم يف هل نوكي ام

 وه يقيقيحلا لادتعالا نم اهبرقأ ناك عاونألا تربتعا اذإف . هيلع نوكي نأ هل يغبني ام لضفأ ىلع

 راهنلا لدعمل يزاوملا عضوملا يف ناك اذإ هنأ اندنع مص دقف فانصألا تربتعا اذإو .ناسنإلا

 نوكي نأ بجيف راحبلاو لابجلا نم ينعأ داضم رمأ ةيضرألا بابسألا نم ضرعي ملو ةرامع

 نع اجورخ كانه نأ «عقي يذلا نظلا نأ ّمصو .يقيقحلا لادتعالا نم فانصألا برقأ اهناكس
 نم ءاوهلل ارييغتو ةياكن لقأ كانه سمشلا هتماسم نإف ءدساف ّنظ سمشلا برق ببسب لادتعالا

 الو .ةهباشتم ةلضاف مهلاوحأ رئاس مث .''ُتِماَسَت مل نإو انهه امم ًاضرع رثكأ وأ ءانهه اهتبراقم
 اذه حيحصت يف انلمع دق انكو .امئاد مهجازم هباشي لب ءًاسوسحم ًاداضت ءاوهلا مهيلع داضتي

 ماودب نوقرتحم ال مهنإف «عبارلا ميلقإلا ناكس فانصألا لدعأف ءالؤه دعب مث .ةلاسر يأرلا

 الو «ثلاثلاو يناثلا رثكأ ناكسك مهنع اهدعابت دعب نيح دعب ًانيح مهسوؤر سمشلا '"”ةتماسم
 امأو ءاضرع هنم دعبأ وه امو «سماخلا رثكأ ناكسك مهسوؤر نع سمشلا دعب ماودب نوين نوجف

 نأ رهظ دقف ءاضعألا يف امأو . عون لدعأ نم فنص لدعأ نم صخش لدعأ وهف صاخشألا يف
 برقأ محللا نأ ملعت نأ بجي لب يقيقحلا لادتعالا نم برقلا ةديدش تسيل ةسيئرلا ءاضعألا

 «يواستلاب جوزمم ءام نع لعفني داكي ال هنإف «دلجلا هنم برقأو «لادتعالا كلذ نم ءاضعألا

 كلذكو .بصعلا ديربتل مدلاو قورعلا نيخست هيف لداعتي داكيو ,يلغم هفصنو دمج هفصن

 . هجأوت «يزاوت , لباقت :تماست ()

 .(5 57ص : طيسولا مجعملا رظنا) ةهجاوملاو ةازاوملاو ةلباقملا : ةتماسملا ف
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 هنأ فرعي امنإو «ةيوسلاب هيف اناك اذإ اهليسأو ماسجألا سبيأ نم طلخلا نسح مسج نع لعفني ال

 لعفنال هل ًافلاخم ناك ول هنأل ءهنم لعفني ال ناك امل هلثم ناك امنإو محي ال هنأل هنم لعفني ال
 لعفني ال امنإو . ضعب نع اهضعب لعفني عئابطلا ةداضتملا رصنعلا ةقفتملا ءايشألا نإف ءهنع
 ديلا دلج دلجلا لدعأو .اهيف ةهيبش ةيفيكلا يف هكراشم ناك اذإ ةيفيكلا يف ةكراشم نع ءيشلا

 ناك ام هلدعأو «عباصألا ىلع ناك ام هلدعأ ؛ةحارلا دلج هلدعأو ءفكلا دلج ديلا دلج لدعأو
 نوكت داكت ىرخألا عباصألا لمانأو يه كلذلف ءاهنم ةلمنألا ىلع ناك ام هلدعأو «ةبابسلا ىلع
 ىلإ ليملا يواستم نوكي نأ بجي مكاحلا نإف . تاسوململا ريداقم يف عمطلاب ةمكاحلا يه

 تملع دق ام عم ملعت نأ بجيو .لدعلاو طّسوتلا نع فرطلا جورخب ٌسحي ىتح ًاعيمج نيفرطلا
 الو .نكمم ريغ كلذف ةقيقحلا ىلع لدتعم هنأ كلذب ىنعن انسلف .لدتعم هنإ ءاودلل انلق اذإ انأ

 ينعن انكلو .هنيعب ناسنإلا رهوج نم ناكل الإو «هجازم يف يناسنإلا لادتعالاب لدتعم هنأ ًاضيأ: .
 نع ةجراخ ةيفيكلا كلت نكت مل «ةيفيكب فّيكتف ناسنإلا ندب يف يزيرغلا راحلا نع لعفنا اذإ هنأ

 ؛لادتعالا نع ًالئام أرثأ هيف رثؤي الف «ةاواسملا نع جورخلا يفرط نم فرط ىلإ ناسنإلا ةيفيك
 هنأ ىنعن انسلف ءدراب وأ راح هنأ انلق اذإ كلذكو .ناسنإلا ندب ىف هلعف ىلإ سايقلاب لدتعم هنأكو

 لا فون وأ «ناسنإلا ندب نم ّرحأ هرهوج ىف هنأ الو :ةدوربلا وأ ةرارحلا ةياغب هرهوج ىف

 ةرارخس اتتإلا ذب ىف هنم: ثدحي هنأ هب يعن انكلو -.ةامبلإلا جازم لغم هخاازما امال دتعملا ناكل
 ىلإ سايقلاب ًاراح «ناسنإلا ندب ىلإ سايقلاب ًادراب ءاودلا نوكي دق اذهلو . هل نيتللا قوف ةدورب وأ

 ءاود نوكي دق لب «ةّيحلا ندب ىلإ سايقلاب ًادراب ناسنإلا ندب ىلإ سايقلاب ًاراحو .«برقعلا ندب
 رمؤي اذهلو .ورمع ندب ىلإ سايقلاب اراح هنوك قوف «ديز ندب ىلإ سايقلاب ًاراح ًاضيأ دحاو

 عجني مل اذإ جازملا ليدبت يف دحاو ءاود ىلع اوميقي ا دايمرجلاعلا

 ةجزمألا نإ :لوقنف «لدتعملا ريغ ىلإ لقتننلف «لدتعملا جازملا يف لوقلا انيفوتسا دق ذإو

 دعب ةينامث ءوضعلا وأ ءصخشلا وأ .فنصلا وأ «عونلا ىلإ سايقلاب اهتذخأ ءاوس ةلدتعملا ريغ

 نع جراخلا نأ وهو :«هجولا اذه ىلع ثدحت ةينامثلا كلتو . لدتعملل ةلباقم اهنأ يف كارتشالا

 امنإو . ابكرم نوكي نأ امإو «ةدحاو ةداضم يف هجورخ نوكي امنإو أطيسب نوكي نأ امإ لادتعالا

 ةداضملا يف امإ ةدحاولا ةداضملا يف جراخلا طيسبلاو :ًاعيمج نيتداضملا يف هجورخ نوكي

 الو «يغبني امم بطرأ سيل نكل «يغبني امم ٌرحأ نوكي نأ امإ «هنأل :نيمسق ىلع كلذو «ةلعافلا

 نأ امإو «يغبني امم بطرأ الو يغبني امم سبيأ سيلو «يغبني امم دربأ نوكي وأ « يغبني امم سبيأ

 الو ّرحأ:سيلو يغبني امم سبيأ نوكي نأ امإ «هنأل : نيمسق ىلع كلذو «ةلعفنملا ةداضملا يف نوكي

 ةعبرألا هذه نكل . يغبني امم دربأ الو ّرحأ سيلو يغبني امم بطرأ نوكي نأ امإو «يغبني امم دربأ

 امم دربألاو «يغبني امم سبيأ ندبلا لعجي يغبني امم ٌرحألا نإف ءردق هل ًانامز تبثت تقال قلعت ا

 امم دربأ هلعجي ام ًاعيرس يغبني امم سييألاو «ةبيرغلا ةبوطرلاب يغبني امم بطرأ ندبلا لعجي يغبني

 طارفإب سيل ناك نإو «هديربت يف سبيألا نم عرسأ هنإف طارفإب ناك نإ يغبني امم بطرألاو «يغبني

 وأ لادتعالا نأ اذه نم مهفت تنأو . يغبني امم دربأ رمألا رخآ هلعجي هنأ الإ «رثكأ ةدم هظفحي هنإف

 . ةدرفملا عبرألا يه هذهف ةدوربلل اهنم ةرارحلل ةبسانم ّدشأ ةحصلا



 في | ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف : لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ٌرحأ جازملا نوكي نأ لثمف ءاعيمج نيتّداضملا يف اهيف جورخلا نوكي يتلا ةبكرملا امأو

 دربأ وأ «يغبني امم اعمو بطرأو دربأ وأ «يغبني امم اعم سبيأو رحأ وأ «يغبني امم أعم بطرأو

 ةيفيك ندبلا يف جازملا كلذ ثدحي نأ وهو «ةدام الب نوكي نإ امأ ولخي ال ةينامثلا ةجزمألا

 لثم «هيلإ ندبلا رّيغتيف ءهب فّيكتم هيف طلخ ذوفنل هب ندبلا فّيكت دق نوكي نأ ريغ نم اهدحو

 امنإ ندبلا نوكي نأ وهو ةدام عم نوكي نأ امإو جولثملا دورصملا رصخلا ةدوربو قوقدملا ةرارح

 مسجلا دربت لثم «ةيفيكلا كلت هيلع بلاغ هيف ذفان طلخ ةرواجمل جازملا كلذ ةيفيكب فّيكت

 ثلاثلا لا د دي ءارعص ببسب يلا نأ «يجاجز مغلب ببسي يناسنإلا

 .رشع ةتسلا ةجزمألا نم دحاو دحاول ًالاثم عبارلاو

 ا ل اق ةداملا عم جازملا نأ. : ملعاو

 اهسابتحا ناك امبرف .هنوطبو هيراجم يف ةسبتحم ةدام)ا ًةرات نوكت دقو ءاهب البتم ةّداملا ىف

 نم بيبطلا ملستيلف «جازملا يف لوقلا وه اذهف .نكي مل امبرو ءاميروت ثدحي اهتلخادمو

 . هسه ب هل انّيِب سيل ام عضولا ليبس ىلع يعيبطلا

 (0:عدصق) ءاضعألا ةح زمأ ىف : ىناثلا لصفلا

 حلصأو هب قيلأ وه ام جازملا نم وضع لكو «ناويح لك ئطعأ هلالج لج قلاخلا ْنأ ملعا

  ناسنإلا ىطعأو . بيبطلا نود فوسليفلا ىلإ كلذ قيقحتو .هل ناكمإلا بسحب هلاوحأو هلاعفأل

 لك ىطعأو .لعفنيو لعفي اهب يتلا هاوقل ةبسانم عم ملاعلا اذه يف نوكي نأ نكمي جازم لدعأ

 اهضعبو «سبيأ اهضعبو ءدربأ اهضعبو ءّرحأ ءاضعألا ضعب لعجف ءهجازم نم هب قيلي ام وضع

 ًادلوتم ناك نإو هنإف ءمدلا مث ؛هؤشنم وه يذلا بلقلاو حورلا وهف ندبلا يف ام ّرحأ امأف
 مث ءدماج مدك اهنأل دبكلا مث «دبكلل سيل ام ةرارحلا نم ديفتسي بلقلاب هلاصتال هنإف ءدبكلا يف

 ةرارح لقأ وهو «لضعلا مث «درابلا بصعلا فيل نم هطلاخي امب اهنم لقأ وهو «محللا مث «ةئرلا

 ىلكلا مث .مدلا ركع نم هيف امل لاحطلا مث «طابرلاو بصعلا نم هطلاخي امل درفملا محللا نم

 نم هلبقت امب لب «ةيبصعلا اهرهاوجب ال براوضلا قورعلا تاقبط مث «ريثكلاب سيل اهيف مدلا نأل
 فكلا ا اهدجي م 0 نكاوسلا 0 00 ءاهيف نيدللا حورلاو ل :ريخ

 ظ هال ا م مقا م ءءاشغلا مث «رتولا مث . طابرلا

 مث ؛غامدلا مث ءمحشلا مث «نيمسلا مث «مدلا مث «مغلبلاف ندبلا يفام بطرأ امأو

 «لضعلا مث .«ناتيلكلا مث ؛لاحطلا مث «دبكلا مث ؛ةئرلا مث «نييثنألاو ؛يدثلا محل مث «عاخنلا
 اهرهوج يف «ةئرلا نأ ملعت نأ بجي نكلو .«سونيلاج» هبتر يذلا بيترتلا وه اذه .دلجلا مث

 )١( فورعملا تابنلا ثاّركلا ىلإ ةبسن .



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ١

 هب ىّذغتي امب يزيرغلا هجازم يف هيبش وضع لك نأل «ةبوطرلا ةديدش ةبطرب تسيل اهتزيرغو
 ةطلاخم هرثكأو مدلا نخسأ نم يذتغت ةئرلا مث . هيف لضفي امب ضراعلا هجازم يف هيبشو
 دعصتي امع ةبوطرلا نم ريثك لضف اهيف عمتجي دق اهنكلو هنيعب «سونيلاج» اذه انملعف .ءارفصلل
 ةئرلا نم بطرأ دبكلاف اذه ىلع رمألا ناك اذإو . تالزنلا نم اهيلإ ردحني امو ندبلا تاراخب نم

 يف بطرأ اهلعجي دق لالتبالا ماود ناك نإو ءالالتبا ّدشأ ةئرلاو .ةيزيرغلا ةبوطرلا يف ًاريثك
 يف مغلبلا بيطرت نأ وهو «ةهج نم مدلاو مغلبلا لاح نم مهفت نأ بجي اذكهو .أضيأ اهرهوج

 مغلبلا نأ ىلع .رهوجلا يف ريرقتلا ليبس ىلع وه مدلا بيطرتو «لبلا ليبس ىلع وه رمألا رثكأ
 هنم للحتي جضنلا نم هظح يفوتسي امب مدلا نإف .ةبوطر دشأ هسفن يف نوكي دق يئاملا يعيبطلا

 نأ دعب ملعتسف .هيلإ لاحتسا يذلا يعيبطلا يئاملا مغلبلا يف تناك يتلا ةبوطرلا نم ريثك ءيش

 . ةلاحتسالا ضعب لاحتسا مد يعيبطلا مغلبلا

 راخبلا طلخ نم هيف ناك ام للحت يناخد راخب نم هنأل ءرعّشلاف ندبلا يف ام سبيأ امأو

 نوك نأل ءرعشلا نم بلصأ هنكل ءءاضعألا بلصأ هنأل مظعلا مث «ةفرصلا ةيناخدلا تدقعناو

 مظعلا ناك ام كلذلو .اهنم نكمتم ةيزيرغلا تابوطرلل '''فاّشن عضو هعضوو مدلا نم مظعلا

 دق امك اهتلمج نم ًاردات وذغي نأ ىسع وأ اهنم ًائيش وذغي ال رعشلاو تاناويحلا نم ًاريثك "”وذغي

 يف رعشلاو مظعلا نم نييواستم نيردق انذخأ اذإ انكل .هغيستو همضهت شيفافخلا نأ نم ْنظ

 . لقأ لقث هل يقبو ءرثكأ نهدو ءام مظعلا نم لاس '*”قيبنإلاو "”عرقلا يف امهانرطقف نزولا

 مث ءرتولا مث «طابرلا مث .فورضغلا ةسوبيلا يف مظعلا دعبو .رعشلا نم بطرأ اذإ مظعلاف
 بصع نإف . سحلا بصع مث .بلقلا مث ,ةكرحلا بصع مث «ةدروألا مث «نييارشلا مث ءءاشغلا

 :لدتعملا نم ا ريتك نأ نسلو ةربأآ سحلا ببضع :لدتعملا نم اريثك اغم نساو ةزبأ ةكرشلا
 . دلجلا مث دربلا يف هنم دعبلا ريثك ًاضيأ سيلو «هنم ًابيرق نوكي نأ ىسع لب

 (132عو) سانجألا و (4ع6و) نائسألا ةجزمأ ىف :ثلاثلا لصفلا

 نيل نرف يفرررلا ىلإ وشيون كل ةنادعتلا قيم نكسر ىمتلا نسر ةةلطسعتلا ىف ةعمرأ *ةةانتنألا

 .ةنس نيعبرأ وأ ةنس نيئالثو سمخ وحن ىلإ وهو «ءبابشلا نس وهو :فوقولا نس مث «ةنس
 طاطحنالا نسو ؛ةنس نيتس وحن ىلإ وهو نيلهتكملا نس وهو :ةوقلا نم ءاقب عم طاطحنالا نسو
 .رمعلا رخآ ىلإ خويشلا نس وهو :ةوقلا يف فعضلا روهظ عم

 دعتسم ريغ دعب دولوملا نوكي نأ وهو :ةلوفطلا نس : ىلإ مسقني ةثادحلا نس نكل

 :ففجف فاقت“ (5)

 51111110 :وذغي ()

 نم هريطقت داري ام هيف عضوي «ةفورعملا ةتبنلا ةعرقلا لكش ىلع ليطتسم ءانإ وهو ءةعرق عمج :عرقلا ()

 .قيبنإلا همف ىلع بكري مث رانلا ىلع ءاملا عم ةيودألا

 .لئاوسلا ريطقتل زاهج :قيبنإلا ()

 رامعألا :نانسألا (0)



 <32" ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ذح يف : لوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ال نأ وهو «ةذشلا لبقو ضوهنلا دعب وهو :ابصلا نس ىلإو ءضوهنلاو تاكرحلل ءاضعألا

 لبق نانسألا تابنو ةّدشلا دعب وهو :عرعرتلا نس مث .تابنلاو طوقسلا تفوتسا نانسألا نوكت

 .ومنلا لفقي نأ ىلإ :ىتفلا نس مث .''ههجو لقبي نأ ىلإ '”قاهرلاو ةيمالغلا نس مث «ةقهارملا

 مث «دئازلاك ةبوطرلا يفو يارس ىلا وجم الحلا ا رسل ينعأ نايبصلاو

 ءدشأ يبصلا ةرارح نأ ىري مهضعبف «باشلاو يبصلا يترارح يف فالتخا نيمدقألا ءابطألا نيب

 ةرارحلا نألو «مودأو رثكأ كلذك مضهلاو ةوهشلا نم ةيعيبطلا هلاعفأ نوكتو ءرثكأ ومني كلذلو

 . ثدحأو عمجأ ينملا نم مهيف ةدافتسملا ةيزيرغلا

 كلذلو :نتمأو رثكأ مهمد نأل ريثكب ىوقأ نابشلا يف ةيزيرغلا ةرارحلا نأ ىري مهضعبو

 ؛ليمأ مغلبلا ىلإ نايبصلا جازم و «ليمأ ءارفصلا ىلإ مهجازم نألو ءّدشأو رثكأ فاعُرلا مهبيصي

 اه و .ةرارسلاب كلو امسقمو ءارمتتا ولا معو «ةرارسلاب ف لاو ةيحاكرس ولأ مهنالا

 مريم رمآلا رثكأ ىف ةيبلكلا ةؤهشلا ثادحت اهااذهلو:ةذورتلاب لب «ةرارحلاب نوكت تسيلف ةوهنغلا

 ام ةمختلاو ءيقلاو "”عّوهتلا نم مهبيصي ال هنأ ءارمتسا .ٌدشأ ءالؤه نأ ىلع ليلدلاو «ةدوربلا

 مهضارمأ نأ وه ءءارفصلا ىلإ ليمأ مهجازم نأ ىلع ليلدلاو . مضهلا 0-0

 «ةدراب ةبطر اهنإف نايبصلا ضارمأ رثكأ اًمأو . .يوارفص مهَأْيَو خلا ينك انيناك قر

 .مهترارح ةوق نم سيلف نايبصلا يف ومنلا امأو .مغلب ءىيقلاب هنوفذقي ام رثكأو «ةيمغلب ا

 نيقيرفلا بهذم اذه . مهترارح ناصقن ىلع لدت مهتوهش ةرثك نإف ًاضيأو . مهتبوطر ةرثكل نكلو

 .امهجاجتحاو

 يف ةيواستم امهيف ةرارحلا ىري هنأ كلذو ءًاعيمج نيتفئاطلا ىلع دري هنإف «سونيلاج» اَمأو

 رثكأو ةيمك لقأ نابشلا ةرارحو .ةدح يأ «ةيفيك لقأو ةيّمك رثكأ نايبصلا ةرارح نكل ءلصألا

 وأ «رادقملا يف اهنيعب ةدحاو ةرارح نا مّهوتي نأ وهف هلوقي ام ىلع اذه نايبو .ةّدح يأ ةيفيك

 ىرخأ اشفو «ءاملاك ريثك بطر رهوج يف ةرات '*”اشف مكلاو فيكلا يف ًادحاو ًاراح ًافيطل ًامسج

 ةيمك رثكأ يئاملا راحلا ءاملا ذئنيح دجن انإف كلذك ناك اذإو ءرجحلاك ليلق سباي رهوج يف

 نايبصلا يف راحلا دوجو سقف اذه ىلعو .ةيفيك دحأو ةيمك لقأ يرجحلا راحلاو «ةيفيك نيلأو

 نم اهل ضرعي مل ةرارحلا كلتو «ةرارحلا ريثكلا ينملا نم نودّلوتي امنإ نايبصلا نإف «نابشلاو

 فيكف ءدعب فقي ملو ومنلا يف جّردتمو دّيزتلا يف نعمم يبصلا نإف .اهئفطي ام بابسألا
 . ؟عجارتي

 لب ءاهئفطي ببس هل عقو ًاضيأ الو ةيزيرغلا هترارح يف ديزي ببس هل عقي ملف باشلا امأو

 ةلق تسيلو .طاطحنالا يف ذخأي نأ ىلإ ًاعم ةيفيكو ةيمك لقأ ةبوطرب هيف ةظفحتسم ةرارحلا كلت

 .ةقهارملا :قاهرلا )١(

 . هتيحل رعش تبني :ههجو لقبي (0)

 .يدارإلا ءيقلا : عوهتلا رف

 .رهظو رشتنا يأ (8)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ىف

 ةبوطرلا ّنأكف ءومنلا ىلإ سايقلاب نكلو «ةرارحلا ظافحتسا ىلإ سايقلاب ًةلق دعت ةبوطرلا هذه
 ريصت مث ومنلا ًاضيأ لضفتو ةرارحلا ظفحن ام ردقب نوكيف ٠ «نيرمألا الك هب يفي ردقب الُوَأ نوكت
 يف نوكي نأ بجيف «نيرمألا دحأب الو يفي ال ردقب ريصت مث «نيرمألا الكب يفي ال ردقب ةرخآب
 ظفحب يفت الو ةيمنتلاب يفت اهنإ لاقي نأ لاحمو .رخآلا نود نيرمألا دحأب يفي ثيحب طسولا
 امنإ نوكي نأ يقبف ؟لصألا ظفحي نأ هنكمي سيل ام ء ءيشلا ىلع ديزي فيك هنإف «ةيزيرغلا ةرارحلا
 . بابشلا نس وه نسلا اذه ْنأ مولعمو .ومنلاب يفي الو ةيزيرغلا ةرارحلا ظفحب يفي

 لوقف «ةرارحلا نود ةبوطرلا ببسب وه امْنِإ نايبصلا يف ومنلا نإ :يناثلا قيرفلا لوق اَمأو
 ةوقلا لعف دنع لب ءاهسفنب قلختت الو لعفنت ال ةداملاو ٠ ءومنلل ةدام ةبوطرلا نأل كلذو . لطاب
 يه ةلآب الإ لعفت الو ؛ لجو زع هللا نذإب ةعيبط وأ سفن يه انهه ةلعافلا ة ةوقلاو ءاهيف ةلعافلا

 ..ةيزيرغلا ةرارحلا

 كلت نإف .لطاب لوق جازملا دريل يه امنإ نايبصلا يف ةرهشلا ةرق نإ :ًاضيأ مهلوقو
 نايبصلا يف ءارمتسالاو . ءاذتغاو '''ءارمتسا اهعم نوكي ال جازملا دربل نوكت يتلا ةدسافلا ةوهشلا
 ءاذغلا وه يذلا لدبلا نم نودروي اوناك امل كلذ الولو ءنوكي ام نسحأ ىلع تاقوألا رثكأ يف

 ا و ب كل يع نسب ىتح للجامع رثكأ
 عمتجت اذهلف ءاهيلع ةدسافلا مهتاكرحو ةريثكلاو ةبطرلاو ةئيدرلا ءايشألا مهلوانتو مهموعطمل
 روت ذشأ مهضين كلذلو ؛مهتاثرًاصوصخو ا ءرثكأ لوضف مهيف
 بسح ىلع باشلاو يبصلا جازم يف لوقلا وه متت مل مهتّوق نأل مظع هل سيلو ءةعرسو

 . هنع انرّبعو هنايبب «سونيلاج» لقكت ام

 ءاوهلا ©”فاشننال صاقتنالا ىف ذخأت فوقولا ّنس ةّدم دعب ةرارحلا ّنأ ملعت نأ بجي ّمُن
 ةدضاعمو «لخاد نم ًاضيأ ىه ىتلا ةيزيرغلا ةرارحلا ةنواعمو «ةبوطرلا ىه ىتلا اهتدام طيحملا

 كا اهنا هتللذ م راقس نع ةميطلا روصو اول هكيعجللا ىف ةيريورتملا ةقاشتشلا و: ةيقادبلا كاكرحللا
 داريإلا يف اهلعف نوكي الف يعيبطلا ملعلا يف كلذ نيبت دقف . . ةيهانتم ةّينامسجلا ىوقلا عيمج

 ءاوسلا ىلع لّلحتي ام لديل .داريإلا ةمئاد تناكو ةيهانتم ريغ ًاضيأ ىوقلا هذه تناك ولف 00

 مواقي لدبلا ناك امل موي لك امئاد دادزي لب ءدحاو رادقمب سيل للحتلا ناك نكلو .دحاو رادقمب

 ناصقنلا ةئيهت ىلع نأ نارهاظتم امهالك نأ رمألاو فيكف «ةبوطرلا ينفي للحتلا نكلو «للحتلا
 ناك اذإ اضرععحو ةرارجللا هرفطب ليا ةقاملا ينشب ذأ ةزورتش يحارن كلذك ناكااذإب ؟عجارتلاو
 لدب مدعل ًامئاد ثدحت يتلا ةبيرغلا ةبوطرلا وهو رخآ ببس ةداملا نوع ببسب اهءافطنا نيعي
 ةيفيكلا ةداضمب رخآلاو ءرمغلاو قنخلاب امهدحأ نيهجو نم اهئافطنا ىلع نيعيف ءمضهلا ءاذغلا

 بسحب صخش لكل لجؤملا يعيبطلا توملا وه اذهو «ةدراب ةيمغلب نوكت ةبوطرلا كلت نأل
 / . ةبوطرلا ظفح يف هتّوق هنّمضت ّدح ىلإ لّوألا هجازم

 . ائيرم هدجو : ماعطلا ارمكيسأ 01(

 .فيفجتلا :فاشتنالا (؟)



 في ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 . ةجرعالا تول ضاختتالا يف التم ردو تاك لجأ لكلر يتسم لجأ مهتم لكل

 اذإ لصاحلاف ءردقب لكو ىرخأ يهو ءاهريغ '''هيمارتخا لاجآ انههو « ةيعيبطلا لاجآلا يه هذهف

 نادبأ نكلو «ةدراب خياشملاو لوهكلا نادبأو «لادتعاب ةراح نابشلاو نايبصلا نادبأ نأ اذه نم

 . مهباصعأو مهماظع نيل نم يهو :ةبرجتلا هيلع لديو ومنلا لجأل لدتعملا نم بطرأ نايبصلا

 ظ . يراخبلا حورلاو ينملاب مهدهع برق نم وهو سايقلاو

 نم ةيرجتلاب كلذ ملعي «سبيأ مهف دربأ مهنأ عم مهنإف ًاصوصخ خياشملاو لوهكلا امأو

 مث .يراخبلا حورلاو مدلاو ينملاب مهدهع دعب نم سايقلابو مهدولج فشنو مهماظع ةبالص

 لوهكلا يف ةيضرألاو ءرثكأ نايبصلا يف ةيئاملاو ةيئاوهلاو نابشلاو نايبصلا يف ةيواستم ةيرانلا

 «يبصلا لادتعا قوف جازملا لدتعم باشلاو .رثكأ خياشم يف يهو ءامهيف اهنم رثكأ خياشملاو

 سبيأ خيشلاو «جازملا راح لهكلاو خيشلا ىلإ سايقلابو «جازملا سباي يبصلا ىلإ سايقلاب هنكل

 .ٌةلابلا ةيبرغلا ةبوطرلاب امهنم بطرأو ةيلصألا هئاضعأ جازم يف لهكلاو «باشلا نم

 نع نرّصق كلذلو ءروكذلا نم ةجزمأ دربأ ثانإلا نإف اهتجزمأ فالتخا يف سانجألا امأو

 نهموحل رهوج نهتضاير ةلقلو «نهلوضف رثكت نهجازم دربلف بطرأو «قلخلا يف روكذلا
 امم أدّربت ٌَدشأ هتفاثكل هنإف «فخسأ هطلاخي امب هبيكرت ةهج نم لجرلا محل ناك نإو نصب

 . بطرأ ةيئاملا ةعانصلا لهأو «بطرأ ةيلامشلا دالبلا لهأو . بصعلا فيلو قورعلا نم هيف ذفني

 ةيلكلا تامالعلا ركذن ثيح اهركذنسف ةجزمألا تامالع اًمأو ردداجلا ىلع يرحم نيذلاو

 . ةيئرجلاو

 15١(. ص :طيسولا مجعملا) ةفاخسو َةفْحّسو ًافْحُس ءىشلا فُحَس :لاقي .,فعضأو قرأ يأ (0
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 عيبارلا ميلعتلا

 "!(21115201115) طالخألا يف

 نالصف وهو

 هماسقأو طلخلا ةيهام ىف :لّوألا لصفلا
 هنأش نم يذلا وهو دومحم طلخ هنمف ءآلوأ ءاذغلا هيلإ ليحتسي لاّيس 5006 : طلخلا

 ةلمجلابو .هريغ عم وأ هدحو هب ًاهبشتمو .هريغ عم وأ هدحو يذتغملا رهوج نم ًاءزج ريصي نأ
 وأ كلذ هنأش نم سيل يذلا وهو ءيدر طلخو لضف هنمو ءهنم للحتي امم ءيش لدب اًداس

 . ضفنيو ندبلا نع عفدي نأ كلذ لبق هقح نوكيو «دومحملا طلخلا ىلإ ردانلا يف ليحتسي

 . اهركذن يتلا ةعبرألا طالخألا يه : ىلوألاف . ةيناث اهنمو ىلوأ اهنم ندبلا تابوطر نإ :لوقنو
 لوضفب تسيل يتلاو .اهركذنس لوضفلاو .لوضف ريغ امإو .لوضف امإ :نامسق :ةيناثلاو

 نم وضع ءزج رصت مل اهنأ الإ .ءاضعألا يف تذفنو ءادتبالا ةلاح نع تلاحتسا يتلا يه

 : ةعبرأ فانصأ يهو ماتلا لعفلاب ةدرفملا ءاضعألا

 ءاضعألل ةرواجملا راغصلا قورعلا فارطأ فيواجت يف ةروصحملا ةبوطرلا :اهدحأ

 .اهل ةيقاسلا ةيلصألا

 نأل ةذعتسم يهو ,'"”لطلا ةلزنمب ةيلصألا ءاضعألا يف ةّثبنم يه يتلا ةبوطرلا : ةيناثلاو

 ءاهريق أ ةلتع ةكردس هايس اهدزعت اذ ءايقعألا لكك نآلو ءانغلا ندنلا د قف اذإ ءاذغ لدعم

  قيرط نم ءاضعألا رهوج ىلإ لاحتسا ءاذغ يهف .داقعنالاب دهعلا ةبيرقلا ةبوطرلا : ةثلاثلاو
 .ماتلا ماوقلا قيرط نم دعب لحتست ملو «هيبشتلاو جازملا

 اهئازجأ لاصتا اهب يتلا ''”ٌوُشُنلا ءادتبا ذنم ةيلصألا ءاضعألل ةلخادملا ةيوطرلا :ةعبارلاو .
 . طالخألا نم ةفطنلا أدبمو ةفطنلا نم اهؤدبمو

 ناجل :نياحجا ةطعيزا يق صحت ةيليتلاو اةةومجملا ةطلخلا ههايوظر لا نإ: :ًاضيأ لوقنو
 . ءادوسلا سنجو «ءارفصلا سنجو  مغلبلا سنجو دل ا

 )١( ظادنلو هءاطع طمهرب وأ .

  06زيتلاودوتكتلا :ٌوشلا :



 "9 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 نتن ال نوللا رمحأ :يعيبطلاو «يعيبط ريغو يعيبط :نافنص وهو هبطر عبطلا راح مدلاو
 .هطلاخ ءيشب ال حلاصلا جازملا نع رّيغت دق ام هنمف نامسق :ىعيبطلا ريغو .ًادج ولح ءهل

 طلخ لصح نأب رّيغت امنإ ام هنمو ءنخس وأ الثم هجازم دربف هسفن يف هجازم ءاس نأب نكلو

 نأ امإو .هدسفأف هيف ذفنف جراخ نم هيلع درو طلخلا نوكي نأ امإ هنإف :نامسق كلذو هيف ءيدر

 هرم هفيثكو «ءارفص ةّرُم ةقبطلا لاحتساف هضعب نفع نوكي نأب ًالثم هسفن هيف دّلوت طلخلا نوكي

 نم هفانصأو . هطلاخي ام بسحب فلتخم هيمسقب مسقلا اذهو « هيف امهدحأ وأ ايقبو .ءادوس

 ةراتو ًاقيقر ةراتو ًاركع ةرات ريصيف «ةيئاملاو ءارفصلا فانصأو ءادوسلا فانصأو مغلبلا فانصأ

 ىلإو اجلامو اوه ريضيف ةمعط ىفو هعيستار نق ريقتي كلذكو «٠ نضنأ ةزاتو:ةاوسلا ةيديك ةوسأ

 :ةضومحلا

 يف ريصي نأ حلصي يذلا وه :يعيبطلاو . يعيبط ريغ هنمو اضيأ يعيبط هنمف :مغلبلا امأو

 لب دربلا ديدشب وه سيلو ءولحلاو مغلبلا نم برض وهو «جضنلا مات ريغ مد هنأل أمد ام تقو
 ولحلا مغلبلا نم نوكي دقو «دراب ءارفصلاو مدلا ىلإ سايقلاب «دربلا ليلق ندبلا ىلإ سايقلاب وه
 اريثكو .يعيبط مد هطلاخ نأ قفتا اذإ هركذنس يذلا هل معط ال يذلا مغلبلا وهو «يعيبطب سيل ام

 امنإ ةعيبطلا نأ معز «سونيلاج» نإف يعيبطلا ولحلا امأو .''”ثفنلا يفو لزاونلا يف هب سحي ام
 مدلا نم هبشلا بيرق مغلبلا اذه نأل «نيتّرُملل ام لثم ًاصوصخم ةغرفملاك ًاوضع هل دعت مل

 يه ةجاحلا كلت نإ :لوقن نحنو مدلا ىرجم يرجأ كلذلف ءاهلك ءاضعألا هيلإ جاتحتو

 : نيببسلف ةرورضلا امأ «ةعفنم رخآلاو «ةرورض امهدحأ :نيرمأل

 امد راص اهيلإ دراولا ءاذغلا ءاضعألا تدقف ىتمف ءءاضعألا نم ًابيرق نوكيل :امهدحأ

 ةيزيرغلا هترارحب اهاوق هيلع تلبقأ ةضراع بابسألو ءدبكلاو ةدعملا نم هددم سابتحال ًاحلاص

 كلذكف : امو ةحلصتو: همهوت و هخشتت ةراورخلاةزارسلا نأ اهكو هيت الو هيفا هي لاو

 نيتّرملا نإف «نيتّرَملل سيل ةرورضلا نم مسقلا اذهو .هدسفتو هنفعت دق ةبيرغلا ةرارحلا
 هليحي يضرعلا راحلا نأ يف هانكراش نإو ءأمد هحلصي يزيرغلا راحلا نأ يف مغلبلا ناكراشت ال

 .ادساف انفع

 اهمد يف نوكي نأ بجي يتلا جازملا ةيمغلبلا ءاضعألا ةيذغتل هئيهيف مدلا طلاخيل : يناثلاو

 نأ يهف ةعفنملا امأو «نيتّرملل دوجوم اذهو «غامدلا لثم مولعم طسق ىلع لعفلاب مغلب اهيذاغلا

 ببسبو وضعلا ةكرح ببسب فافج اهل ضرعي الف «ةكرحلا ةريثكلا ءاضعألاو لصافملا لبت

 فلتخم يلضف هنمف يعيبطلا ريغ مغلبلا امأو .ةرورضلا موخت يف ةعقاو ةعفنم هذهو «كاكتحالا

 وهو ةقيقحلا يف هفلتخم سحلا يف ماوقلا يوتسم هنمو «يطاخملا وهو ٌسحلا دنع ىتح ماوقلا

 وهو يصجلاب ىّمسملا ضيبألا وهو اًدج ظيلغلا هنمو «هنم يئاملا وهو اًدج قيقرلا هنمو «ماخلا
 فنص مغلبلا نمو «عيمجلا ظلغأ وهو ذفانملاو لصافملا يف هسابتحا ةرثكل ةقبطل للحت دق يذلا

 )١( خفنلا :ثفنلا .



 .ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 0#

 ةبوطر طلاخت نأ ثدحت ةحولم لك ببسو ا رس ج0
 اهنإف لادتعاب ةطلاخم معطلا ةّرم جازملا ةسباي ةقرتحم ةيضرأ ءازجأ هتميدع وأ معطلا ةليلق ةيئام
 (”يلقلاو دامرلا نم حلملا عنصي دقو .هايملا حلمتو حالمألا دّلوتت اذه نمو .تررم ترثك نإ
 كارتي وأ ءًاحلم دقعني ىتح ءاملا كلذ ىلغيو ىّفصيو ءاملا يف خبطي نأب كلذ ريغو ''”ةرونلاو
 ةّرم هتطلاخ اذإ بلاغ ريغ ليلق همعط وأ ءهل معط ال يذلا قيقرلا مغلبلا كلذكو «دقعنيف هسفنب
 . يوارفص مغلب اذهف هتنخسو هتحلم لادتعاب ةطلاخم ةقرتحم عطارد

 .هتطلاخ ةيئامل و أ هتنوفعل حلمي مغلبلا اذه نإ : لاق دقف «سونيلاج» لضافلا ميكحلا امأو.
 امأو :ةعيوطو طلاختف ةيدامرلاو قاركالا نم هيف: تدخت اميهحلمت ةنوفعلا نإ: :لوقن نحنو

 وأ لدب نوكي نأ هبشيو . يناثلا ببسلا عقي مل اذإ اهدحو ةحولملا ثدحت الف هطلاخت يتلا ةيئاملا
 ىلع ناك ولحلا نأ امكو . ضماح مغلبلا نمو .امات مالكلا نوكيف اهدحو ةلصاولا واولا ةمساقلا
 هتضومح نوكت ًاضيأ ضماحلا كلذك «طلاخم بيرغ رمأل ولحو «هتاذ يف رمأل ولح :نيمسق
 يناثلاو .هركذنس يذلا ضماحلا ءادوسلا وهو بيرغ ءيش ةطلاخم ببسب امهدحأ : :ديهسق ناع
 ضرعي ام ةوالحلا قيرط يف وه ام و | روكدملا ولكل ىلا قرد انأ ردو هع ارنا بيع
 هلاحو ””صفع ءًأضيأ مغلبلا نمو «ًايناث ضيمحتلا مث ءالوأ نايلغلا نم ةولحلا تاراصعلا رئاسل
 ببسب هتصوفع تناك امبرو : صفنلا ءادوسلا ةطلاخمل هتصوفع تناك امبر هنإف «لاحلا هذه

 ىلإ سبيلل هتلاحتساو هتيئام دومجل ةصوفعلا ىلإ همعط ليحتسيف ًاديدش ًادّربت هسفن يف هدّربت
 عون مغلبلا نمو .هتجضنأ ةيوقلا الو هتضمحف هتلغا ةفيعضلا ةرارحلا نوكت الف ءاليلق ةيضرألا
 ناك امئرو ءافمشاحت ناك انعئارو .هلقثو هتجوزل يف بئاذلا جاجزلا هبشي ظيلغ نيخث يجاجز

 نم عونلا اذهو ماخلا ىلإ ليحتسي وأ :ماخلا وه هنم خيسملا نم ظيلغلا نوكي نأ هبشيو '* اخيسم
 ىتح ًاقونخم يقب لب ؛ءيش هطلاخي ملو نفعي ملف ءأدراب رمألا لَوأ يف ًايئام ناك يذلا وه مغلبل
 ظ .ًادرب دادزاو ظلغ

 نفت ىف ابو نام ا ل رج نم عرقا قلنا اننقأ نأ ءاذإ نيت نقف
 . يطاخملا دادعا يف ماخلاو . يصجو يطاخمو يجاجزو يئام : ةعبرأ هماوق ةهج نمو . . حيسمو

 مدلا ةوغر وه : اهنم يعيبطلاو «يعيبط ريغ لضف اهنمو 0 سول
 مسقنا دبكلا يف دّلوت اذإف ةرمح ٌدشأ وهف نخسأ ناك املكو .داح فيفخ هعصان نوللا رمح أوهو

 بهذي مدلا عم هنم بهاذلاو .ةرارملا ىلإ هنم مسق ىفصتو .مدلا عم هنم مسق بهذف : : نيسمق

 يف نوكي نأ ةخيع قحتست يتلا ءاضعألا ةيذغت يف مدلا طلاختلف ةرورضلا اما «ةعفنمو ةرورضل هعم

 «نيجورديهلا تانويأ قوف هيف ديسكورديهلا تانويأ ةبسن معفرتف ءاملا يف :فوذت ةيواك داوم :ىلقلا )١(
 .(767 ص :طيسولا مجعملا) ةيواكلا ادوصلاك

 ظ . سلكلا رجح : (نونلا مضب) ةرونلا (9)

 اني نوأ ًاربح هنم اوذختا اميرو ء.ففجم ضباق ءاود وهو ءاهترمثو «طولبلا رجش :صفعلا (9)
 مع ءيشلا رد 05(



 ف ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 نآلف ةعفنملا امأو «ةئرلا لثم ةمسقلا نم هقحتسي ام بسحبو ءارفصلا نم حلاص ءزج اهجازم

 ةرورض وحن ًاضيأ هّجوتي ةرارملا ىلإ هنم ىفصتملاو ةقّيضلا كلاسملا يف هذفنتو مدلا فطلت

 هنم وضع بسحب امإو «لضفلا نم هصيلخت يهف هلك ندبلا بسحب امإف ةرورضلا امأ «ةعفنمو
 ْ .ةرارملا ةيذغتل يهف

 2000500 يعملا اهلسغ امهادحإ :ناتعفنمف ةعفنملا امأو

 ضرع امبر كلذلو .زربتلل ضوهنلا ىلإ جوحتو ةجاحلاب سحتل ةدعقملا لضع اهعذلو ىعملا
 ظ . يعملا ىلإ ةرارملا نم ردحنملا ىرجملا يف عقت ةدس ببسب جنلوق

 ام اهنمو «طلاخم بيرغ ببسب ةعيبطلا نم هجورخ ام اهنمف : يعيبطلا ريغ ءارفصلا امأو

 فورعم وه ام هنم لوألا مسقلاو .يعيبط ريغ هرهوج يف هنأب هسفن يف ببسب ةعيبطلا نع هجورخ

 وه ام هنمو «دبكلا يف رمألا رثكأ يف هذلوتو ًامغلب هل طلاخملا بيرغلا نوكي يذلا وهو روهشم
 ةّرملا امإ وه روهشملا فورعملاو «ءادوس هل طلاخملا بيرغلا نوكي يذلا وهو ةرهش لقأ

 هنم ثدحف ًاقيقر ناك امبر هطلاخي يذلا مغلبلا نأل كلذو :"''ةّيِحُملا ةّرملا امإو «ءارفصلا

 وه يذلا امأو . ضيبلا ّممب ةهيبشلا ءارفصلا يأ «ةيناثلا هنم تثدحف ًاظيلغ ناك امبرو «ىلوألا

 . ةقرتحم ءارفص ىّمسي يذلا وهف ةرهش لقأ

 الف «ةيدامر اهيف ثدحيف اهسفن يف ءارفصلا قرتحت نأ امهدحأ : نيهجو ىلع هثودحو

 . ةقرتحم ءارفص ىمسي مسقلا اذهو رش اذهو اهيف ةيدامرلا سبتحت لب اهتيدامر نم اهفيطل زّيمتي

 نم فنصلا اذه نولو . ملسأ اذهو .هتطلاخف جراخ نم هيلع تدرو ءادوسلا نوكت نأ : يناثلاو

 هنول نع رّيغتي دقو قيقر هنأ الإ «مدلاب هبشأ لب «قرشم الو عصان ريغ هنكل ءرمحأ ءارفصلا

 ام هنمو «دبكلا يف هنم دّلوتي ام رثكأ دّلوت ام هنمف هرهوج يف ةعيبطلا نع جراخلا امأو .:تابسأل

 وهو دحاو فنص وه دبكلا يف هنم دلوتي ام رثكأ دّلوت يذلاو «ةدعملا يف هنم دّلوتي ام رثكأ دّلوت

 ةدعملا يف وه امم هتم دلوتي ام رثكأ دلوت يذلاو :ءادوس هفيثك يقبو قرتحا اذإ مدلا نم فيطللا

 يخملا قارتحا نم ًادلوتم نوكي نأ هبشي يئاّركلاو ؛«"”يراجنزو ؛'"”يئاّرك :نيمسق ىلع وه
 ا ا يحول ا و يا وح لا

 برضي ذخأو هتابوطر تينف ىتح هقارتحا دتشا اذإ يئاّركلا نم ًادلوتم نوكي نأ هبشيف يراجنزلا

 اذإ داوسلا هنع خلسي مث ءاداوس بطرلا مسجلا يف ًالّوأ ثدحت ةرارحلا نإف ٠ .هفمجتل ضايبلا ىلإ

 مث الو ' مفتي بطحلا يف اذه لمأت . ُهْبَضْيَب كلذ يف تطرفأ اذإو هتبوطر ينفت تلعج
 يف لعفت ةدوربلاو .ًاضايب هذض يفو ءًاداوس بطرلا يف لعفت ةرارحلا نأل كلذو :« *”دّمرتي

 )١( ضيبلا حم ىلإ ةبسن .
 .ثاركلا ىلإ ةبسن :يثاركلا (؟)

 .ساحنلا أدص وهو ءراجنّرلا ىلإ ةبسن :يراجنزلا (*)

 .محف ىلإ لوحتي :محفتي (5)
 .دامر ىلإ لوحتي :دمرتي (0)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ف

 اذهو .نيمخت يراجنزلاو يئاّركلا يف ينم نامكحلا ناذهو .ًاداوس هدض يفو ءًاضايب بطرلا
 امأو ءمومسلا رهوج نم هنإ لاقيو .اهلتقأو اهؤدرأو ءارفصلا عاونأ نخسأ يراجنزلا عونلا

 هلفثو دومحملا مدلا ''"يدرد يعيبطلاو .يعيبط ريغ لضف اهنمو يعيبط وه ام اهنمف ءادوسلا
 .ةصوفعو ةوالح نيب همعطو .هركعو

 .لاحطلا وحن هّجوتي مسقو مدلا عم ذفني هنم مسقف :نيمسق ىلإ عّزوت دبكلا يف دلوت اذإو
 يف بجاولا رادقملاب مدلاب طلتخيلف ةرورضلا امأ .ةعفنمو ةرورضل ذفني مدلا عم هنم ذفانلا مسقلاو

 امأو .ماظعلا لثم ءادوسلا نم حلاص ءزج اهجازم يف عقي نأ بجي يتلا ءاضعألا نم وضع ةيذغت
 وهو لاحطلا ىلإ هنم ذفانلا مسقلاو . للحتلا نم هعنميو هفتكيو هيوقيو مدلا ّدشي هنأ يهف ةعفنملا

 ةيقنتلا يهو هلك ندبلا بسحب امإف ةرورضلا امأ .ةعفنمو ةرورضل ًاضيأ ذفني مدلا هنع ىنغتسا ام

 مف ىلإ اهللحت دنع عقت امنإف «ةعفنملا امأو .لاحطلا ةيذغت يهو وضع بسحب امأو «لضفلا نع
 اهنأ :يناثلاو ءهيّوقتو هفّتكتو ةدعملا مف ّدشت اهنأ :امهدحأ :نيهجو ىلع ةعفنملا كلتو ةدعملا

 . ةوهشلا كّرحتو عوجلا ىلع هبنتف ةضومحلاب ةدعملا مف غدغدت

 يه ةرارملا نع ةبلحتملاو .مدلا هنع ينغتسي ام يه ةرارملا ىلإ ةبلحتملا ءارفصلا نأ ملعاو
 .مدلا هنع ينغتسي ام يه لاحطلا ىلإ ةبلحتملا ءادوسلا كلذكو .ةرارملا هنع ينغتست ام

 ةوقلا هّبنت ةريخألا ءارفصلا كلت نأ امكو .لاحطلا هنع ىنغتسي ام ىه لاحطلا نع ةبلحتملاو
 نسل هللا كل رازتف' قوق نمار ذاهملا ةؤملا هين هنري ألا ءادوسلا هدم تلت ذك لقتنأ نع ةعفاذلا
 . نيمكاحلا مكحأو نيقلاخلا

 ليبس ىلع لب «ةيلفثلاو بوسرلا ليبس ىلع سيل ام يهف :ةيعيبطلا ريغ ءادوسلا امأو
 امإ :نيهجو ىلع اهنم ةيضرألا زّيمتت ةيضرألل ةطلاخملا ةبطرلا ءايشألا نإف «قارتحالاو «ةيدامرلا
 لّلحتي نأب قارتحالا ةهج ىلع امإو «يعيبطلا ءادوسلا وه مدلا اذه لثمو بوسرلا ةهج ىلع
 .ءادوسلا ةّرملا ىّمستو ةيلضفلا ءادوسلا وه طالخألاو مدلا اذه لثمو . فيثكلا ىقبيو فيطللا

 ءارفصلاو .''”لفثلاك ءيش هنع بسري ال هتجوزلل مغلبلا نأل مدلل الإ بوسرلا نكي مل امنإو
 ندبلا يف مدلا نع اهنم زّيمتي ام رادقم ةّلقلو ءاهتكرح ماودلو اهيف ةيضرألا ةّلقو اهتفاطلل

 يقبو هفيطل للحت نفع اذإو «عفدني وأ نفعي نأ ثبلي مل زّيمت اذإو هب دتعي ءيش اهنم بسري ال
 .ةيبوسر ال ةيقارتخا ءادوس هفيثك

 ' ءارفصلا نيبو هنيب قرفلاو رم وهو اهتقارحو ءارفصلا دامر وه ام اهنم : ةيلضفلا ءادوسلاو

 .هسفنب زّيمتم دامر وهف اذه امأو ءدامرلا اذه اهطلاخي ءارفصلا كلت نأ وه ةقرتحم اهانيمس يتلا

 نوكت هتيدامر نإف ءايثام ادج افيطل مغلبلا ناك نإف هتقارحو مغلبلا دامر وه ام اهنمو .هفيطل للحت

 حلام اذهو «هتقارحو مدلا دامر وه ام اهنمو ؛ةصوفع وأ ةضومح ىلإ تناك الإو ةحولملا ىلإ

 مجعملا رظنا) .ناهدألاو ةبرشألاك عئام ءيش لك نم امهوحنو تيزلاو لسعلا لفسأ بسر ام :ٌيدردلا )١(

 .(قالوب ةعبط ةيشاح رظنا) «نهدلاك» :ةخسن يف «لفثلاك» هلوق (0)



 فو ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 اهتقارحو اهدامر ناك ةقيقر تناك نإف «ةيعيبطلا ءادوسلا دامر وه ام اهنمو «ةريسي ةوالح ىلإ

 نإو «هوحنو بابذلا هنع رفني حيرلا ضماح ضرألا هجو ىلع يلغي لخلاك ةضومحلا ةديدش
 : ةثالث ةئيدرلا ءادوسلا فانصأف «ةرارملاو ةصوفعلا نم ءيش عمو ةضومح لقأ تناك ةظيلغ تناك

 .اهدعب ناروكذملا نامسقلا ناذهو ءاهفيطل للحتو تقرتحا اذإ ءارفصلا

 تقرتحا اذإ ةعبرألا طالخألا هذه بترتتو .ةءادر لقأو ًاررض أطبأف : ةيمغلبلا ءادوسلا امأو

 . جالعلل اهلبقأ اهنكل ةيوارفصلا وه اداسف اهعرسأو .ةلئاغ اهّدشأو اهدشأ ءادوسلاف .ةءادرلا يف

 لبقأ ناك هئادتبا ىف كرودت اذإ هنكلو ءأدرأ ةضومح ّدشأ وه يذلا نإف نارخآلا نامسقلا امأو

 ىلإ هئاهتنا يف ةّدم أطبأو ءاضعألاب ًاثّبشتو ضرألا ىلع ًانايلغ ّلقأ وهف ثلاثلا امأو «جالعلل

 ةيعيبطلا طالخألا فانصأ يه هذهف .ءاودلا لوبقو جضنلاو للحتلا يف ىصعأ هنكلو «كالهإلا

 . ةيلضفلاو

 طالخألا رئاسو ريغ ال مدلا وه يعيبطلا طلخلا نأ معز نم بصي ملو «سونيلاج» لاق

 ءاضعألا وذغي يذلا طلخلا وه هدحو ناك ول مدلا نأل كلذو «ةّببلأ اهيلإ جاتحي ال لوضف

 رهوج ُهَجّزام مَ ُهمَدو الإ محللا نم بلصأ مظعلا ناك املو «ماوقلاو ةجزمألا يف تهباشتل

 هسفن مدلاو «يمغلب نّيل رهوج هجزام مد همد نإو الإ هنم نيلأ غامدلا ناك املو «يوادوس بلص

 ىلإ ٌسحلا يدي نيب ءانإلا يف هريرقتو هجارخإ دنع اهنع لصفنيف طالخألا رئاسل ًاطلاخم هدجت

 .ءادوسلاو وه ركعلاو لفثلاك ءزجو ؛مغلبلا وه ضيبلا ضايبك ءزجو ءءارفصلا وه ةوغرلاك ءزج
 يه ةيئاملا نأل «طالخألا نم تسيل ةيئاملاو «لوبلا يف اهلضف عفدني يتلا ةيئاملا وه يئام ءزجو

 نم وهف طلخلا امأو «هذفنتو ءاذغلا ققرتل اهيلإ ةجاحلا امنإو وذغي ال يذلا بورشملا نم

 هيبش ةوقلاب وه يذلاو ندبلاب هيبش ةّوقلاب وه يأ ءؤاغ انلوق ىنعمو يذاغلا بورشملاو لوكأملا
 ةعبات ندبلا ةوق نأ ّنظي نم سانلا نمو «طيسب وه ءاملاو «طيسب ال جزتمم مسج وه ناسنإلا ندب

 ءهحالص لاح يأ هنم ندبلا ءزر لاح ربتعملا لب ,ءكلذك سيلو «هتلقل عبات هفعضو ؛«مدلا ةرثكل

 ندب اهيضتقي ىتلا ةبسنلا ىلع نوكت نأ دعب تصقن وأ تداز اذإ طالخألا نأ نظي نم سانلا نمو

 وا ف را كلل دك سمو ةطتوتسم ةصسلا كاك : نعي كلغ اهدفعب سيالاتس نق ناسا
 يف لب. «نخأ طلخ ىلإ ننايقلاب: سيلا ظوفحيم لكلا قف :ريدقتا كلذ عم ظالخألا نم دخلو. لكل
 قيلت تسيل ثحابم طالخألا رومأ يف يقب دقو .هريغ ىلإ سايقلاب يذلا ريدقتلا ظفح عم هسفن

 . اهنع انضرعأف ءامكحلاب لب «مهتعانص نم تسيل ذإ ءاهيف اوثحبي نأ ءابطألاب

 (1 هدمه انهت 01 طع ا طالخألا دل وت ةيفيك ىف : قاثلا لصفلا

 ةدعملا حطسب لصتم مفلا حطس ْنأ ببسب كلذو «غضملاب امإ ماضهنا هل ءاذغلا ْنأ ملعاف

 ىلع هنيعيو ءام ةلاحإ هلاحأ غوضمملا ىقال اذإف ؛ةمضاه ةوق هنم هيفو ءدحاو حطس امهنأك لب

 لعفت ةغوضمملا ةطنحلا تناك ام كلذلو «ةيزيرغ ةرارح هيف عقاولا جضنلاب ديفتسملا قيرلا كلذ

 ىلع ليلدلاو :اولاق .هيف ةخوبطملاو ءاملاب ةقوقدملا هلعفت ال ام تاجارخلاو ليمامدلا جاضنإ نم
 مث «ىلوألا هتحئار الو «لوألا معطلا هيف دجوي ال هنأ جضنلا نم ءيش هيف ادب دق غوضمملا نأ

 م ١ج بطلا يف نوناقلا



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ئ

 اهب فيطي ام ةرارحب لب ءاهدحو ةدعملا ةرارحب ال ماتلا ماضهنالا مضهنا «ةدعملا ىلع درو اذإ
 نخسي دق لاحطلا ْنإف ءلاحطلاف راسيلا تاذ نم امأو ء«دبكلاف نيميلا تاذ نم امأ ًاضيأ

 لباقلا يمحشلا برثلابف مادق نم امأو «هيف يتلا ةريثكلا ةدروألاو نييارشلاب لب هرهوجب ال

 هنيخست طّسوتي بلقلاف قوف نم امأو «ةدعملا ىلإ '''اهيّدؤملا محشلا ببسب ًاعيرس ةرارحلل
 نم هطلاخي ام ةنوعمبو «ناويحلا نم ريثك يف هتاذب راص ال وأ ءاذغلا مضهنا اذإف ءباجحلل

 ةسالم ريعشلا ءام وأ «نيخشلا كشكلا ءامب هيبش لاّيس رهوج وهو ًاسوليك اهرثكأ ىف بورشملا
 ةورعلا قيرط نم عقدنيف ءاضيأ ءاعمألا نمو ةدعملا نم هفيطل بذجني كلذ دعب هنإ مث ءاضايبو
 عفدنا اذإف "اهلك ءاعمألاب ةلصّبم بالص قاقد قورع يهو «(346562165ا) اقيراس ام ةامسملا

 ةرّغصتم ةلخاد بابلل عورفو ءازجأ يف دبكلا يف ذفنو " "دبكلا باب ىمسملا قرعلا ىلإ راص اهيف
 كلت يف هذفنت نإو .دبكلا ةبدح نم علاطلا قرعلا لوصأ ءازجأ تاهوفل ةيقالم رعشلاك ةلئاضم

 هذه فيل يف قّرفت اذإف «ندبلل هيلإ جاتحملا قوف بورشملا ءاملا نم جازم لضفألا انيف قياضملا

 ٌدشأ هيف اهلعف كلذل ناكو «(رباو) سْؤْلْيَكلا اذه ةيلكل ةيقالم اهتّيَلكب دبكلا ّنأك راص قورعلا

 امهعم ناك امبرو .ءبوسرلاك ءيشو ةوغرلاك ءيش هلثمل خابطنا لك يفو خبطني ٍذئنيحو .عرسأو
 ءءارفصلا يه ةوغرلاف خبطلا رصق نإ ٌجفلاك ءيش وأ «خبطلا طرفأ نإ قارتحالا ىلإ وه ءيش امإ

 ريغ «ةئيدر ءادوس هفيثكو «ةئيدر ءارفص هفيطل قرتحملاو .نايعيبط امهو .ءادوسلا ىه بوسرلاو

 دعب هنأ الإ مدلا وهف ًاجيضن ةلمجلا هذه نم يّفصتملا ءيشلا امأو :خليلا وه هقلاو . نييعيبط

 اذه نكلو ؛ةروكذملا ةلعلل اهيلإ جاتحملا ةيئاملا لضفل يغبني امم قرأ نوكي دبكلا يف ماد ام

 ةيلضفلا ةيئاملا نع اضيأ ىفصتي هنع لصفني امكف ءدبكلا نع لصفنا اذإ مدلا وه يذلا ءيشلا

 عم لمحيو «نيتيلكلا ىلإ لزان قرع يف هنع يه بذجنتف عفترا دقو ببسل اهيلإ جيتحا امنإ يتلا
 ةيومدلاو ةموسدلا نيتيلكلا وذغيف «نيتيلكلا ءاذغل احلاص هتيفيكو هتيمكب نوكي ام مدلا نم هسفن

 . (84ه6د5) ليلحإلا ىلإو ةناثملا ىلإ اهيقاب عفدنيو «ةيئاملا كلت نم

 ةدروألا يف كلسيو دبكلا ةبدح نم علاطلا قرعلا يف عفدنيف ماوقلا نسحلا مدلا امأو

 يف مث «يقاوسلا عضاور يف مث «لوادجلا يقاوس يف مث «ةدروألا لوادج يف مث ءهنم ةبعشتملا

 . ميلعلا زيزعلا ريدقتب ءاضعألا يف اهتاهوف نم حشري مث .(6هم111386و5) ةيرعشلا ةيفيللا قورعلا

 «ةلضافلا ةبرشألاو ةيذغألا نم لدتعملا وه يداملا هببسو «ةلدتعم ةرارح وه يلعافلا مدلا ببسف

 امأ ءيلعافلا اهيبس ءارفصلاو .ندبلا ةيذغت يمامتلا هببسو «لضافلا جضنلا يروصلا هببسو

 .ةطرفملا ةيرانلا ةرارحلاف اهنم ةقرتحملل امأو «ةلدتعم ةرارحف مدلا ةوغر وه يذلا اهنم يعيبطلا

 .ةيذغألا نم فيرحلاو .مسدلا ولحلاو راحلا فيطللا وه يداملا اهببسو ءدبكلا يف ًاصوصخو

 .ناتروكذملا ةعفنملاو ةرورضلا يمامتلا اهببسو .طارفإلا ىلإ جضنلا ةزواجم يروصلا اهببسو

 .اهب يدؤي يذلا يأ )١(

 . 15غ معم1مدتقأ 1010 جام عطتمع اطع ز[مغعماتسع 0 اطع م0516210: 260لهدتصقلت ل1 )غ0

 . "موراهل طعموان:" ةيزيلكنإلاب ىمسملا قرعلا وه :دبكلا باي (9)



 م ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 .ةيذغألا نم درابلا جزللا بطرلا ظيلغلا يّداملا هببسو «ةرصقم ةرارح يلعافلا هببس مغلبلاو

 اهببس ءادوسلاو .ناتروكذملا هتعفنمو هترورض يمامتلا هببسو ءجضنلا روصق يروصلا هببسو
 اههبسو لادتعالل ةزواجم ةرارحف اهنم قرتحملا امأو . ةلدتعم ةرارحف اهنم ىبوسرلا امأ . ىلعافلا

 يروصلا اهببسو كلذ يف ّيوق اهنم راحلاو «ةيذغألا نم ةبوطرلا ليلقلا ظلغلا ديدشلا يذاملا
 اهتعفنمو اهترورض يمامتلا اهببسو «للحتي ال وأ ليسي الف نيهجولا دحأ ىلع بسرتملا لفثلا

 ماودل وأ ءدمجم درب ةذشل وأ .لاحطلا فعضل وأ دبكلا ةرارحل رثكت ءادوسلاو .ناتروكذملا .

 ةدعملا نيب تفقوو ءادوسلا ترثك اذإو .طالخألا تدمرف تلاطو ترثك ضارمأل وأ ءناقتحا

 ةدوربلاو ةرارحلا نأ ملعت "نأ بجيو .مدلا ّلقف ةديجلا طالخألاو مدلا دلوت اهعم ّلق دبكلاو

 دلوت ةطرفملاو «مدلا دّلوت ةلدتعملا ةرارحلا نكل ؛بابسألا رئاس عم طالخألا دلوتل ناببس

 اًدج ةطرفملاو «مغلبلا دلوت ةدوربلاو «قارتحالا طرفب ءادوسلا دلوت اذج ةطرفملاو ءءارفصلا
 سيلو «ةلعافلا ىوقلا ءازإب ةلعفنملا ىوقلا ىعارت نأ بجي نكلو .؛دامجإلا طرفب ءادوسلا دلوت

 نكي مل نإو «ضرعلاب دضلا دلوي الو هب هيبشلا دلوي جازم لك نأ ىلع داقتعالا فقي نأ بجي

 ةبوطرلا دلوي سبايلا درابلا جازملا نإف ءدضلا دلوي نأ اريثك هل قفتي دق جازملا نإف «تاذلاب

 لصافملا وخر افيحن نوكي ناسنإلا اذه لثمو ءمضهلا فعضل نكلو «ةلكاشملل ال ةبيرغلا

 نأ ىلع مغلبلا ةخوخيشلا دلوت ام اذهب هيبشو . قاورلا :قيض ةيمعات نسمللا هزاز نابع "عا
 ْ امضه قورعلا يف هعم يرجي امو مدلل نأ ملعت نأ بجيو . نيرو قرب ةقيفحلاب ةخيوخييتتلا حارن

 يف وهو لّوألا مضهلا لضفف . عبار مضه هدنع وضع لك بصيلف ءاضعألا ىلع عزوت اذإو الات

 هيقابو لوبلا ىف : هرثكأ عفدني دبكلا يف وهو يناثلا مضهلا لضفو .ءاعمألا قيرط نم عفدني ةدعملا

 قرعلابو نحف ال يذلا للحتلاب عفدني نييقابلا نيمضهلا لضفو «ةرارملاو لاحطلا ةهج نم
 ريغ وأ ع1" 7( قتلت 010 646105 خامصلاو تن الاك ةسوسحم ذفانم نم هضعب جراخلا خسولاو

 ندبلا دئاوز نم تبني امب وأ ؛ةرجفتملا ماروألاك عبطلا نع ةجراخ وأ ءماسملاك سوسحم

 تناك نإ هماسم ةعسب ىذأتو ءاهغارفتسا هفعضأ هطالخأ تقر نم نأ ملعاو .رفظلاو رعشلاك

 غارفتسالا ةلهس ةقيقرلا طالخألا نألو ,فعضلا نم لّلحتلا عبتي امل هتّوق يف ًايذأت ةعساو

 هنأ ملعاو .هعم لّلحتيف هلّذحت يف حورلل هباحصتسا لهس هلّلحتو هغارفتسا لهس امو للحتلاو

 هل ءاهتكرح يف بابسأ اهل كلذكف ءاهدلوت يف ًابابسأ طالخألا هذهل نأ امك

 نم ًافونصو مغلبلا يّوقت ةعدلا نكل اهيّوقتو «ءادوسلا تكرح امبرو ءارفصلاو مدلا كّرحت ةراحلا

 كلذلو ءرمحلا ءايشألا ىلإ رظنلا هكّرحي مدلا نأ لثم طالخألا كّرحت اهسفنأ ماهوألاو . اوصل

 امأو ؛اهدّلوتو طالخألا يف هلوقن ام اذهف ءرمحأ ى قيرب هلام رصبي نأ نع فوعرملا ىهني

 . ءابطألا نود ءامكحلا ىلإف اهباوص ىف نيفلاخملا تلاع ا

 : الأ بني كيري )010

 .رعاذ اهيف «ةغللا بتك يف قاقتشالا اذه دجأ ملو .ثداح لك دنع رعذلا هباتتي نم ديري (0)

 . هتلبط ىلإ يضفت يتلا نذألا ةانق :َخاَمّصلا (؟)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 0

 سماخلا ميلعتلا
 لمج سمخو دحاو لصف

 هماسقأو ''"0:عدم) وضعلا ةيهام ىف : لصفلا
 ماسجأ طالخألا نأ امك ؛ةدومحملا طالخألا جازم لّوأ نم ةدلوتم ماسجأ ءاقحألا لوقف

 .ناكرألا جازم لوأ نم ةدلوتم

 سوسحم ءزج يأ يتلا يه ةدرفملاو .ةبكرم يه ام اهنمو «ةدرفم يه ام اهنم :ءاضعألاو

 بصعلاو ؛.هئازجأو مظعلاو هئازجأو محللا لثم ّدحلاو مسالا يف لكلل ًاكراشم ناك اهنم تذخأ

 . ءازجألا ةهباشتم ىمست كلذ هبشأ امو «ةهئازجأو

 يف ال «لكلل ًاكراشم نكي مل ناك ءزج يأ ًاءزج اهنم تذخأ اذإ يتلا يه : ةبكرملاو

 ىمستو «ديب سيل ديلا ءزجو .هجوب سيل هجولا ءزج نإف هجولاو ديلا لثم دحلا يف الو .مسالا
 .لاعفألاو تاكرحلا مامت يف سفنلا تاالآ يه اهنأل ةيلآ ءاضعأ

 ةماعدو ندبلا ساسأ هنأل ابلص قلخ دقو :مظعلا ءازجألا ةهباشتملا ءاضعألا لوأو

 . تاكرحلا

 ءءاضعألا رئاس نم بلصأو فطعنيف مظعلا نم نيلأ وهو :(021012862 فورضغلا مث

 ابكرت دق نيللاو بلصلا نوكي الف ةنيللا ءاضعألاب ماظعلا لاصتا هب نسحي نأ هقلخ يف ةعفنملاو

 ًاجردم بيكرتلا نوكي لب «ةطغضلاو ةبرضلا دنع ًاصوصخو .بلصلاب نيللا ىذأتيف طسوتم الب
 فورضغلا لثمو .فلخلا عالضأ يف (8منعدكاادس) فيسارشلاو يفتكلا مظعلا يف ام لثم

 ءاهتبالصل ٌضرت الف ةكاحتملا لصافملا رواجت هب نسحيل ًاضيأو «'"”ّصقلا تحت يرجنحلا

 تالضع لثم هب ىّوقّيو هيلإ دنتسي مظع يذ ريغ وضع ىلإ دتمي لضعلا ضعب ناك اذإ ءاضيأو
 ىلإ ةريثك عضاوم يف ةجاحلا سمت دق هنإف ًاضيأو ءاهراتوأل ًادامعو ماعد كانه ناك .نافجألا

 . ةرجنحلا يف امك ةبالصلا ةياغب سيل ىوق ءيش ىلع ىتأتي دامتعا

 يف ةبلص فاطعنالا يف ةنّيل ةندل ضيب تبنملا ةيعاخن وأ ةيغامد ماسجأ يهو :بصعلا مث

 فارطأ نم تبنت ماسجأ يهو راتوألا مث «ةكرحلاو ساسحإلا ءاضعألل اهب متيل تقلخ لصافنالا

 ةلضعلا جنشتل اهباذجناب اهبذجت ةراتف ةكرحتملا ءاضعألا يقالتف بصعلاب ةهيبش لضعلا

 ."آنسط" وأ ”الكعصط#" وأ )١(

 .نيبناجلا نم عالضألا فارطأ هيف زورغملا ردصلا مظع :صصقلا (21)



 ف ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 وأ اهعضو ىلإ ةدئاع ةلضعلا طاسبنال اهئاخرتساب اهيخحرت ةراتو ءاهئارو ىلإ اهعوجرو اهعامتجاو
 ضعب يف نحن هارن ام ىلع اهل عوبطملا اهعضو ىلع اهنوك لاح اهلوط يف اهرادقم ىلع هيف ةدئاز

 . ىرخألا ةهجلا يف اهنم ةزرابلا. ةلضعلا ىف ذفانلا بصعلا نم رثكألا يف ةفلؤم يهو « لضعلا

 ًاضيأ يهو :''"تاطابر اهيّمسن يتلا يهو راتوألا ركذ اهركذ ولتي يتلا ماسجألا نمو
 يلو امف ءًفيل راتوألاو يه ىظشتتف لضعلا ةهج ىلإ ءاضعألا نم يتأت سململاو يئارملا ةينابصع
 أرتو لتفناو هتاذ ىلإ عمتجا كرحملا وضعلاو لصفملا ىلإ اهقراف امو «ًامحل ىشتحا اهنم ةلضعلا

 نكلو ءاهيلإ دتمي مل امو ءاطابر الإ مسي مل ةلضعلا ىلإ دتما امف .«بقعلا مساب ٌصخي اهضعبو

 ام ةرثكب ىذأتي الثل كلذو سح طباورلا نم ءيشل سيلو .«بقعلا مساب ٌصخي دق طابر ىّمسي

 .رهوجلا ةيطابر ةينابصع الوط ةفوجم ةدتمم بلقلا نم ةتبان ماسجأ يهو :تانايرشلا مث

 . هللا نذإب ندبلا ءاضعأ ىلع حورلا عيزوتلو هنع (1انآأ عام 0ان5 2 م15[010)

 ىلع مدلا عزوتلو «ةنكاسو دبكلا نم ةتبان اهنكلو تانايرشلاب ةهيبش يهو :ةدروألا مث

 نخشلا ةقيقر سوسحم ريغ ينابصع فيل نم ةجستنم ماسجأ يهو ةيشغألا مث «ندبلا ءاضعأ

 اهفيل ىلإ ىظشت يتلا طابّرلاو بصعلا ةطساوب اهب اهطبرتو رخأ ءاضعأ نم اهقلعتل انمو ءاهتئيهو

 حطس اهرهوج يف سحلا ةميدعلا ءاضعألل نوكيل اهنمو «بلصلا نم ةيلكلاك هنم تجستناف

 ءاضعألا هذهو ضرعلاب هيف فوفلملا مسجلا هيف ثدحي امل ساّسحو «هيقالي امل تاذلاب ساّسح

 ءاشغلا هسحيف حيرلا امأ . سحأ مرو وأ حير اهيف ثدح اذإو ةيشغألا نم اهيلع امب اهل ةمداصملا

 "'نانحجر ال ضرعلاب هقلعتمو ءاشغلا أدبم هّسحيف مرولا امأو هيف ثدحي يذلا ددمتلل ضرعلاب

 . مرولا لقثل وضعلا

 وضع لكو هب مدعت يتلا اهتوقو ندبلا يف ءاضعألا هذه عضو للخ وشح وهو :محللا مث

 هقاصلإو ههيبشتو هكاسمإو ءاذغلا بذج وه كلذو ؛يذعغتلا رمأ هل متي اهب ةيزيرغ ةوق هسفن يف هلف

 «هريغ ىلإ هنم ريصت ةوق ةوقلا هذه ىلإ هل اهضعبف ءاضعألا فلتخت كلذ دعب مث «لضفلا عفدو

 اهضعبو ؛هريغ نم هيلإ ريصت ةوق ةوقلا هذه ىلإ هل اهضعبف رخآ هجو نمو .كلذ هل سيل اهضعبو

 ريغ لباق وضعو «لباق ريغ ٍطعم وضعو ءطعم "7لباق وضع ثدح تبكرت اذإف كلت هل سيل

 .ءاتلاب «اهيمست» لصألا يف )١(

 .ناليملاو لقثلا :نانحجرألا (؟)

 .ٌقلتم :لباق (6)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 0

 نإف ءهدوجو يف دحأ كشي ملف يطعملا لباقلا وضعلا امأ طعم الو لباق ال وضعو ءطعم
 .بلقلا نم حورلاو ةيزيرغلا ةرارحلاو ةايحلا ةوق لبقي امهنم دحاو لك نأ اوعمجأ دبكلاو غامدلا
 .هريغ اهيطعي ةوق أدبم ًاضيأ امهنم دحاو لكو

 .ًاقلطم ال موق دنعو ًاقلطم موق دنع سحلا أدبمف :غامدلا امأ

 .ًاقلطم ال موق دنعو ًاقلطم موق دنع ةيذغتلا أدبمف :دبكلا امأو
 سحلا ةوق لباقلا محللا لثم دعبأ هدوجو يف كشلاف يطعملا ريغ ريغ لباقلا وضعلا امأو

 امهدحأ يف فلتخاف نارخآلا نامسقلا امأو . هجوب هريغ اهيطعي ة ةوقل ًأدبم وه سيلو «ةايحلاو
 لصألا وهو بلقلا وه وضعلا اذه نإ : ءامدقلا نم ريثكلا لاقف . ءامكحلا نم ريثكلا عم ءابطألا
 موقو ءابطألا امأو .كرحتو كردت يتلاو وذغت يتلا ىوقلا اهلك ءاضعألا رئاس يطعي وهو ةوق لكل
 ةوقل لباق ريغ طعم وضعب اولوقي ملو ءاضعألا يف ىوقلا هذه اوقرف دقف ةفسالفلا لئاوأ نم
 . رهظأ رظنلا ئداب يف ءابطألا لوقو «ٌحصأ قيقدتلاو قيقحتلا دنع ريثكلا لوقو

 ىلإ ةفئاط تبهذف «مهنيب اميف ء ءامكحلاو .مهنيب اميف ءابطألا رخآلا مسقلا يف فلتخا مث

 ءرخأ ٍدابم نم اهتأت مل اهّضخت اهيف ىوقب ىقبي امنإ امههبشأ امو ساسحلا ريغ محللاو ماظعلا نأ
 ًاضيأ الو ءاهيف ةوق رخآ أئيش ديفت يه الف اهسفنأ تفك اهؤاذغ اهيلإ لصو اذإ ىوقلا كلتب اهنكل
 نم اهيلإ ةضئاف اهنكل ءاهّصخت سيل ىوقلا كلت نأ ىلإ ةفئاط تبهذو .ىرخأ ةوق وضع اهديفي
 قحلا ىلإ جرخملا عبتتي نأ هيلع سيل بيبطلاو هيف ترقتسا م : «نوكلا لّوأ يف بلقلا وأ ؛دبكلا
 نم ءيش يف هّرضي الو بيبط وه ام ةهج نم ليبس هيلإ هل سيلف ناهربلاب نيفالتخالا نيذه نم

 ف أديم بلقلا ناك هيلع ال هنأ ألا فالتخالا يف دقتعيو ملعي نأ بجي نكلو «هلامعأو هثحابم
 بلقلا دعب امإو هسفنب امإ غامدلا نإف نكي مل وأ «دبكلل ةيذتغملا ة ةوقللو غامدلل ةكرحلاو سحلا
 ةيذغملا ةيعيبطلا لاعفألل ًأادبم كلذك دبكلاو . ءاضعألا رئاس ىلإ سايقلاب ةيناسفنلا ليعافألل أدبم

 . ءاضعألا رئاس ىلإ سايقلاب

 لثم يف ةيزيرغلا ة ةوقلا لوصح ناك هيلع ال هنأ يناثلا فالتخالا يف دقتعيو ملعي نأ بجيو

 ل ل ا .دبكلا نم لوصحلا لَّوأ دنع مظعلا

 امهنيب ليبسلا ّدسنا ول ثيحب دبكلا نم هيلإ ةضئاف تسيل ةوقلا كلت نأ دقتعي نأ بجي نآلا نكلو
 ا يل ا ارسل انا هرب لاب اةعدللا لالا

 نيفرتميو ةوسقلا لاح هب عري راجت جازم ىلع يقي اف ملوفلا ةزيرك تراصتةرخلا كلل لب

 الو ةشنتاو:قيغ ءاضعأو ( ةهدج لب ةسوؤرم ءاضغأو .ةسيئرلل ةمداخ ءاضعأو «ةيسيئر ءاضعأ هل

 يف اهيلإ ٌرطضملا ندبلا يف ىلوألا ىوقلل ٍدابم يه يتلا ءاضعألا يه ةسيئرلا ءاضعألاف . ةسوؤرم

 . عونلا وأ صخشلا ءاقب

 أدبم وهو غامدلاو ةةايحتا ةرق أديم وو يلقلا كالت ةنييقارلاف يصخشلا ءاقي ةيسعع انآ
 ا وا وبا .ةيذغتلا ةوق أدبم وه دبكلاو «ةكرحلاو ٌسحلا ةوق
 أ .ًاضيأ رمأل امهب عفتنيو رمأل امهيلإ رطضي ناذللا نايثنألا وهو عونلا ٌصخي عبارو ءًاضيأ
 جازلاو يملا ما دنإ لما عفا مأو ؛لسلل ظفاحلا ينملا ديلوت لجأ راطضال
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 يف ةلخادلا ءايشألا نم ال «ناويحلا عاونأل ةمزاللا ضراوعلا نم امه نيذللا يثونألاو يروكذلا

 «ةيّدؤم ةمدخ مدخت اهضعبو ةئيهم ةمدخ مدخت اهضعبف ةمداخلا ءاضعألا امأو . ةيناويحلا سفن

 ةئيهملا ةمدخلاو «قالطإلا ىلع ةمدخ ىممست ةيّدؤملا ةمدخلاو ةعفنم ىمست ةئيهملا ةمدخلاو

 لثم وه ىّيهملا همداخف بلقلا امأ . سيئرلا لعف نع رخأتت ةيذؤملا ةمدخلاو «سيئرلا لعف مدقتت

 ءاذغلا ءاضعأ رئاسو دبكلا لثم وه ىّيهملا همداخف غامدلا امأو .نييارشلا لثم يّدؤملاو ةئرلا

 يدؤملاو «ةدعملا لثم وه ىّيهملا همداخف دبكلا امأو . بصعلا لثم وه يّدؤملاو «حورلا ظفحو

 يّدؤملا امأو ءاهلبق ينملل ةدّلوملا ءاضعألا لثم ىّيهملا امهمداخف نايثنألا امأو .ةدروألا لثم وه

 ىلإ ينملا اهيف عفدني قورع ءاسنلا يف كلذكو «هنيبو امهنيب قورعو ليلحإلا لاجرلا يفف
 . ينملا ةعفنم هيف متت محرلا ةدايز ءاسنللو «لبحملا

 هل ام اهنمو ءطقف ةعفنم هل ام اهنمو .طقف لعف هل ام ءاضعألا نم نإ :«سونيلاج» لاقو

 .دبكلاك ثلاثلاو «ةئرلاك يناثلاو ءبلقلاك لّوألا .أاعم ةعفنمو لعف

 ةايح يف ةلخادلا لاعفألا نم هدحو ءيشلاب متي ام لعفلاب ينعن نأ بجي هنإ :(لوقأو)
 وضع لعف لوبقل يه ام ةعفملاب ينعت نأو «حورلا ديلوت يف بلقلل ام لثم عوتا ءاقي وأ صخشلا

 دبكلا امأو ء«ءاوهلل ةئرلا دادعإك عونلا ءاقب وأ .صخشلا ةايح ةدافإ يف امات لعفلا ريصي ٍذئتيح رخآ

 ىتح اًمات لّوألا مضهلا مضهي اميف عبارلاو ثلاثلا مضهلل دعيو يناثلا همضه ًالّوأ مضهي هنإف

 دوك نطتتم لعمل انيغ دايو لتر الق اميرو اان لت ذي نوكيوب هكا ةنيدقتل مولا كلذ ماع
 . عمن لق

 الخ أزج ةهباشتملا يهو ينملا نع نّوكتي ام ءاضعألا نم نإ :''”سأر نم ًاضيأ (لوقنو)
 ينم نيينملا نع نّوكتي امهالخ ام نإف محللاو محشلاك مدلا نع نّوكتي ام اهنمو «محشلاو محللا

 نوكتي امك ركذلا ينم نع نوكتي ءامكسملا نم قدح نيلرت ىلماوتاا يجالا وردد
 دقعلا أديم نأ اكو. يللا نِف نبجلا نوكتي امك قدنألا ىتم نع نّوكتيو 5" ”ةحفنإلا نع نبجلا

 أدبم كلذكف نبللا ىف داقعنالا أدبم نأ امكو ءركذلا ىنم ىف ةروصلا دقع أدبم كلذك ةحفنإلا ىف

 دج ويللاو ةعفلإلا نم داو لك نأ اهو ها رعلا تم: ىف وه ةلعتتملا ةوقلا ىععأ ةزوضلا داقعلا
 لوقلا اذهو .نينجلا رهوج نم ءزج نيينملا نم دحاو لك كلذك اهنع ثداحلا نبجلا رهوج نم

 ةلباقو ةدقاع ةوق نيينملا نم دحاو لك يف ىري هنإف ؛«سونيلاج» لوق اريثك لب ءاليلق فلاخي
 يثونألا يف ةدقعنملاو ىوقأ يروكذلا يف ةدقاعلا نإ :لوقي نأ عنتمي الف كلذ عمو ءدقعلل
 نع لصفني ناك يذلا مدلا نإ مث . ةءليصألا مولعلا يف انيتك قفا اذه ىف لوقلا كح انأوب قولا
 .هنم ةنئاكلا ءاضعألاو ينملا رهوج ةهباشم ىلإ ليحتسي ام هنمف :فاذغ ريضي' "”ءارقألا يف ةأرملا

 .تامدقم نودو ةرشابم ينعي )000

 اهب ءامهوحن وأ ءادجلا وأ لوجعلا نم عيضرلا ةدعم نم ينطابلا ءزجلا نم جرختست ةصاخ ةدام :ةحفنإلا ()
 . (ة38 ص : طيسولا مجعملا) حفانأ اهعمج «نيللا نبجت ةريمخ
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 ًالميو هوشح يف دقعني نأل حاصي نكلو «كلذل ءاذغ ريصي ال ام هنمو «هل ًايّمنم ءاذغ نوكيف

 ىلإ ىقبيف نيرمألا دحأل حلصي ال لضف هنمو ءامحشو أمحل نوكيف ىلوألا ءاضعألا نم ةنكمألا
 كلذ دسم ّدسي هدبك هدّلوي يذلا مدلا نإف نينجلا دلو اذإو . الضف ةعيبطلا هعفدتف سافنلا تقو

 نمار رخلا هقعيو مدلا نيم نع دلوتي محللاو ءمدلا كلذ نع دّلوتي ناك ام هنع دلوتيو ,مدلا

 نم ًاقلختم ءاضعألا نم ناك امو ّرحلا هلحي كلذلو ءدربلا هدقعيو همسدو هتيئام نمف محشلا امأو

 ّنس يفو «لاوحألا نم ليلق يف هضعب الإ يقيقحلا لاصتالاب ربجني مل لصفنا اذإ هنإف نيينملا
 ءزج هنم صقتنا اذإو «نييارشلا نودو ةريبكلا نود ةدروألا نم ةريغص بعشو ماظعلا لثم ابصلا

 (”همالثنا دعب تبني هنإف مدلا نم ًاقَّلْختم ناك امو بصعلاو مظعلاك كلذو ءيش هضوع تبني مل
 كلذف ًابيرق ينملاب دهعلا ماد امف دعب ينملا ةوق هيف مد نع ادلوتم ناك امو «محللاك هلثمب لصتيو
 مدلا ىلع ىلوتسا اذإ امأو ءابصلا ّنس يف ّنسلا لثم ىرخأ ةرم تبني نأ نكمأ تاف اذإ وضعلا

 . ىرخأ ةرم تبني ال هنإف رخآ جازم

 امهل ةكرحلاو نسحلا أدبم ةرات نوكت دق ةكّرحتملا ةساّسحلا ءاضعألا نإ :ًاضيأ (لوقنو)

 . ةبصع ةوق لكل أدبم نوكيف كلذ ةرات قرتفي دقو : ةدحاو ةنضغ اهييح

 يءاشغ دحأ نم اهئاشغ تبنم ءاشغلا يف ةفوفلملا ءاشحألا عيمج نإ :ًاضيأ (لوقنو)

 تينمف ةئرلاو تانايرشلاو ةدروألاو باجحلاك ردصلا ىف ام اّمأ «نينطيتسملا نطبلاو ردصلا

 اهتيشغأ تتوف قورعلاو ءاضعألا نم فوجلا يف ام امأو «عالضألل نطبتسملا ءاشغلا نم اهتيشغأ

 ةيفيل امإ ةيمحللا ءاضعألا عيمج نإف ًاضيأو . نطبلا لضعل نطبتسملا '"”(مورناهددص) قافصلا نم
 ةيدارإلا امأ . فيللاب الإ تاكرحلا نم ءيش الو «دبكلاك فيل اهيف سيل امإو لضعلا يف محللاك

 فيلبف داردزالا ةكرحك ةبكرملاو قورعلاو محرلا ةكرحك ةيعيبطلا امأو . لضعلا فيل ببسبف

 بمهاذلا فيللا عفدللو «لواطملا بذجللف بيروتلاو ءضرعلاو لوطلا عضو نم ةئيهب صوصخم
 .بروملا فيللا كاسمإللو ءرصاعلا اضرع

 يف اهضعب جستنم ةثالثلا هفيل فانصأ نإف ةدروألا لثم ةدحاو ةقبط اذ ءاضعألا نم ناك امو

 د ؛ةجراخلا هتقبط يف نوكي ًاضرع بهاذلا فيللاف نيتقبط ناك امو ضعب

 بادجلا هيل نركب داك) كندك تلك اجلاو .نطابلا هحطس ىلإ ليمأ ل بهاذلا نأ الإ .ةلخادلا

 مل اهتجاح نإف ءاعمألا يف الإ ءاعم نانوكي نأب ىلوأ امه كاسمإلاو بذجلا فيل لباقم عفدلاو

 . عفدلاو بذجلا ىلإ لب .ةديدش كاسمإلا ىلإ نكت

 تاذ يه ام اهنم اهرهوج نع ةبيرغ ماسجأب ةطيحملا ةينابصعلا ءاضعألا نإ :اضيأ (لوقنو)

 : عفانمل نيتقبط اذ اهنم قلخ ام قلخ امنإو نيتقبط تاذ يه ام اهنمو ةدحاو ةقبط

 : طيسولا مجعملا) رهاظلا دلجلا تحت نطابلا دلجلا :(ةحوتفملا ءافلا فيفختو داصلا رسكب) قافصلا (؟)
 .(ة0 ال ص
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 اهتكرح ةوق ببسل ٌقشنت الثل اهتيمسج ةقاثو يف طايتحالا ةذش ىلإ ةجاحلا سم :اهدحأ

 . نييارشلاك اهيف امب

 . جرخي وأ للحتي الئل اهيف نوزخملا مسجلا رمأ يف طايتحالا ةّدش ىلإ ةجاحلا ٌسم يناثلاو

  جورخلا راعشتسا اماو «ةدحاو ةقبط اذ تناك نإ '''اهتفاخس ببسبف لّلحتلا راعشتسا امأ

 يف نينوزخملا مدلاو حورلا لثم نوزخملا مسجلا اذهو اضيأ كلذل قاقشنإلا ىلإ اهتباجإ ببسبف

 مدلا امأو «للحتلابف حورلا امأ .امهعايض فاخيو امهنوص يف طاتحي نأ بجي نيذللا نينايرشلا
 . ميظع رطخ كلذ يفو قشلابف

 ةيوق ةكرحب هيف بذجلاو عفدلا نم دحاو لك نوكي نأ جاتحي وضع ناك اذإ هنأ ثلاثلاو

 . ءاعمألاو ةدعملاك كلذو طالتخا الب ةلآ هل درفأ

 نالعفلا ناكو هّصخي لعفل وضعلا تاقبط نم ةقبط لك نوكت نأ ديرأ اذإ هنإ : عبارلاو

 نأ اهيف ديرأ هنإف «ةدعملا لثم بوصأ امهنيب قيرفتلا ناك رخآلل فلاخم جازم نع امهدحأ ثدحي

 نوكي امنإ كلذو ءمضهلا اهل نوكي نأو ينابصع وضعب نوكي امنإ كلذو ءٌسحلا اهل نوكي

 تلعجو ؛مضهلل ةيمحل ةقبطو «سحلل ةيبصع ةقبط ةقبط نيرمألا نم لكل ادرفأف ينامحل وضعب
 نود ةّوقلاب موضهملا ىلإ لصي نأ زوجي مضاهلا نأل ةينامحل ةجراخلاو ةيبصع ةينطابلا ةقبطلا
 . سمللا ٌسح يف ينعأ سوسحملا يقالي نأ زوجي ال ساحلاو ةاقالملا

 اهتيذغت يف مدلا جاتحي الف مدلا نم جازملا ةبيرق يه ام اهنم ءاضعألا نإ :ًاضيأ (لوقأو)
 اهيف ميقي نوطبو فيواجت هيف لعجي مل كلذلف .«محللا لثم ةريثك تالاحتسا يف فّرصتي نأ ىلإ
 . هيلإ ليحتسي هيقالي امك ءاذغلا نكلو ؛محللا هب ذتغي مل ةدم لصاولا ءاذغلا

 ًالوأ ليحتسي نأ ىلإ هيلإ ليحتسي نأ يف مدلا جاتحيف هنع جازملا ةديعب يه ام اهنمو

 دحاو فيوجت امإ ةقلخلا يف هل لعج كلذلف .«مظعلاك هرهوج ةلكاشم ىلإ ةجّردتم تالاحتسا

 قّرفتم فيوجت وأ ءدعاسلاو قاسلا مظع لثم هتسناجم ىلإ اهلثم يف ليحتسي ةدم هءاذغ يوتحي

 قوف ءاذغلا نم زاتمي نأ جاتحي هنإف اذكه ءاضعألا نم ناك امو «ءلفسألا ''”كفلا مظع لثم هيف

 . ءيش دعب ائيش هتسناجم ىلإ هليحيل تقولا يف ةجاحلا

 ىلإ غامدلاو نيطبألا ىلإ بلقلا عفدك ةفيعضلا اهتاراج ىلإ اهلوضف عفدت ةيوقلا ءاضعألاو
 . ””نيتيبزألا ىلإ دبكلاو نينذألا فلخ ام

 .اهتقر :اهتفاخس )١(

 . صنلا قايس ىف دعب اميف رهاظ اذهو ءأطخ اذه لعلو «كلفلا» :لصألا يف تدرو (؟)

 .ذخفلا لصأ ىهو (مودعم) (6«هنه) ةيبزأ ىنثم (96)
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 (8هم05) ماظعلا يف :ىلوالا ةلمجلا

 الصف نوثالث يهو

 لصافملاو ماظعلا يف يلك مالك :لّوألا لصفلا
 هنإف بلصلا راقف لثم هانبم هيلعو ساسألا سايق ندبلا نم هسايق ام ماظعلا نم نإ :لوقن

 نم هسايق ام اهنمو ءآلوأ اهيف بصنت ىتلا ةبشخلا ىلع ةنيفسلا ىنبت امك ىنبي هيلع ندبلل ساسأ
 يذلا حالسلا سايق هسايق ام اهنمو 00 خوفايلا مظعك ةياقولاو 2 ملا سايق ندبلا

 ىلع يهو (5017165 5 2ع00ععو565) نسانسلا ىعدت يتلا ماظعلا لثم يذؤملاو مداصملا هب عفدي

 (5ءووم010 ةينامسمسلا ماظعلا لثم لصافملا جرف نيب وشح وه ام اهنمو «كوشلاك رهظلا راقف

 ةقالع ىلإ ةجاتحملا ماسجألل قلعتم وه ام اهنمو «(7طة125865) تايمالسلا نيب يتلا 60ه265)

 امو .ندبلل ماوقو ةماعد ماظعلا ةلمجو .امهريغو ناسللاو ةرجنحلا لضعل ماللاب هيبشلا مظعلاك

 هنإف ءاضعألا كيرحتل هيلإ جاتحي الو ةياقوللو طقف ةماعدلل اهيلإ جاتحي امنإ ماظعلا هذه نم ناك

 لجأل اهنم هيلإ جاتحي ناك امو اهنم دب ال يتلا "”جرفلاو ماسملا هيف تناك نإو ؛'"”اتّمصم قلخ

 ا رطل د وكلا طارشميلا نب هليرست ريو رجل راق, لادم هن اننا كرجل
 .هوشح يف ّخملا وهو هؤاذغ عمجو همرج بلص لب ءأوخر ريصيف ةقّرفتملا ءاذغلا فقاوم ىلإ
 ةدئافو .ءبلصأ همرج ىقبي نأ فيوجتلا ديحوت ةدئافو .فخأ نوكي نأ فيوجتلا ةدايز ةدئافف

 لبق هانحرش ام ىلع هوذغيل هيف خملا ةدئافو «ةفينعلا تاكرحلا دنع رسكني ال نأ همرج ةبالص

 اذإ لقي فيوجتلاو . تمصملاك فّوجم وهو نوكيلو «ةكرحلا فيفجتب تّتفتي الف امئاد هبطريلو
 ةيشاش لا ماظعلاو .رثكأ ةفخلا ىلإ ةجاحلا تناك اذإ رثكيو رثكأ ةقاثولا ىلإ ةجاحلا تناك

 اهيف ذفني نأ بجي ءيش ببسب ةجاح ةدايز عم روكذملا ءاذغلا رمآل كلذك تقلخ (5موهعزن 68865)

 اهلك ماظعلاو ءاهيف ةعوفدملا غامدلا لوضفلو ةافصملا مظع يف ءاوهلا عم ةقشنتسملا ةحئارلاك
 اهنظرعب ىف لق ةريقك ”ةفانمع حلب قلل ملظعلا نيبو ماظيفلا نه هىق نمر سلو ةقذاكي زواجك
 تان راوطدلا ىتلا ينو فلج نو رشفلاب مش رأ :تورضف نحاول اهرامت يس لاسم
 (1هأضأو 00 م415002) لصفملا قلخ ةعفنملا كلت ةاعارم هيف بجي مل امو 6

 رواجتي ام اهنمف : فانصأ ىلع ماظعلا نيب يتلا تارواجملاو . لفسألا كُملاك ةقحال الب اهنيب

 لصفم رواجت رواجتي ام اهنمو .قوثوم ريغ رسع لصفم رواجت رواجتي ام اهنمو « سلس لصفم
 .قزلم وأ زوردم وأ زوكرم (0311150515)5, كل انصتص 010 طلع زمأه21) 1 وم

 كرحتي نأ هيمظع دحأل يذلا وه (613215:هوزؤر 4 :هعارن 2072616 10150 سلسلا لصفملا و

 . دعاسلا عم غسرلا لصفمك رخآلا مظعلا هعم كّرحتي نأ ريغ نم الهس هتاكرح

 د( جف هداه« برعلا نآسل)' سرألا ةنخملا 0
 .اهيكم يأ )00

 .ةجرف عمج ()



 و ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ةكرح نوكت نأ ره (ةسمطتقءاطع موتك, ةلئاغ]ع م7ةطأع 1هذه1) 0 وملا ريغ رسعلا لصفملاو

 نيب ام لصفم وأ طشملاو غسرلا نيب يذلا لصفملا لثم رادقملا ةليلقو ةبعص هدحو نيمظعلا دحأ

 . طشملا ماظع نم نيمظع

 ماظع لصفم لثم ةتبلأ هدحو كّرحتي نأ هيمظع دحأل سيل يذلا وهف قثوملا لصفملا امأو
 . ّصقلا

 ًازاكترا ةدايزلا كلت اهيف زكترت ةرقن ىناثللو ةدايز نيمظعلا دحأل دجوي ام وهف زوكرملا امأف

 ظ ١ . اهتبانم يف نانسألا لثم اهيف كّرحتي ال

 نوكيو راشنملل امك نانسأو زيزاحت نيمظعلا نم دحاو لكل نوكي يذلا وهف زوردملا امأو

 اذهو .ساحنلا حئافص '''نوراّفّصلا بكري امك مظعلا كلذ زيزاحت يف ةمدنهم مظعلا اذه نانسأ
 ] . فحقلا ماظعو لصافملاك ازردؤ انأش ىّمسي لصولا

 ًاضرع قزلم وه ام هنمو «دعاسلا يمظع نيب لصفم لثم ًالوط قزلم وه ام هنم قزلملاو
 . ةقثوم ريغ لصافم اهنم ايلعلا نإف بلصلا راقف نم ىلفسلا تارقفلا لصفم لثم

 (1طع ةاعنلا, 5ءهلمءع, ©ةماصالتا») فحقلا حي رشت ىف ىناثلا لصفلا

 امأو تافألا نوعاةفاوو ةرئابم ينل "112 [يز]) ىف فحل كلغ هدييص عقد اذا

 يتلا رومألاب ةربتعم ةلمج :نيتلمج ىلإ مسقنتف ةدحاو قوف ًاماظعو ةريثك لئابق اهقلخ يف ةعفنملا
 . مظعلا هيوحي ام ىلإ سايقلاب ةربتعم ةلمجو ءهسفن مظعلا ىلإ سايقلاب

 يف ةفآ فحقلل ضرعي نأ قفتا نإ هنأ امهادحإ :نيتعفنم ىلإ مسقنتف ىلوألا ةلمجلا اَمأ
 ًامظع ناك ول نوكي امك ءهّلك فحقلل ًاماع كلذ نوكي نأ بجي مل «ةنوفع وأ رسك نم ءزج

 لخلختلاو «نيللاو ةبالصلا يف ءازجأ فالتخا دحاو مظع يف نوكي ال نأ ةيناثلاو .ًادحاو

 . بيرق نع روكذملا ىنعملا هيضتقي يذلا فالتخالا .ءظلغلاو ةقرلاو .فئاكتلاو

 ناب .هسفن غامدلا ىلإ سايقلاب اهضعبف «نوؤشلاب متت يتلا ةعفنملا يهف :ةيناثلا ةلمجلا اًمأو

 هقرافيل كلسمو قيرط ةظلغل .هسفن مظعلا يف ذوفنلا نع ةعنتمملا ةرخبألا نم للحتي امل نوكي

 يف تبني يذلا بصعلا فيل نم غامدلا نم جرخي ام ىلإ سايقلاب ةعفنمو .للحتلاب غامدلا يقنيف
 امهدحأ «نيرخآ نيئيش نيبو غامدلا نيب ناتكرتشم ناتعفنمو .قيرط اهل نوكيل سأرلا ءاضعأ

 سايقلاب ةعفنمو قيرط اهل نوكي يكل «سأرلا لخاد ىلإ ةلخادلا نييارشلاو قورعلا ىلإ سايقلاب
 .هيلع لقثي الو غامدلا نع لقتسيف نوؤشلاب هنم ءازجأ ثبشتتف «ليقثلا ظيلغلا باجحلا ىلإ
 نا وهو لخاد ىلإ سايقلاب امهدحأ .نيتعفنمو نيرمأل ةرادتسالا وه مظعلا اذهل يعيبطلا لكشلاو
 تواست ذا طوطخلا ةميقتسملا لاكشألا نم هريغ هب طيحي امم ةحاسم مظعأ ريدتسملا لكشلا

 لعفني ام تامداصملا نم لعفني ال ريدتسملا لكشلا نأ وهو جراخ ىلإ سايقلاب رخآلاو .اهتطاحإ

 .رفصألا ساحنلا عناص وهو ءرامَص عمج :نورافصلا )١(

 .ةيقاو :(ميجلا مضب) ةّنج (؟)
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 .لوطلا يف ةعوضوم ةيغامدلا باصعألا تبانم نأل ةرادتسا عم لوط ىلإ قلخو .اياوزلا وذ هنع
 نم ةردحنملا باصعألا ايقيل فلخ ىلإو مادق ىلإ نآوتن هلو ءطغضني الثل بجي كلذكو

 ء(ىدانعم 20524) نابذاك ناز ردو (5ندع8 ؟658) ةيقيقح ةثالث زورد لكشلا اذه لثملو .نيبنجلا

 زردو «(01028©6] ةا01115©) يليلكإلا ىمسيو ( ١) اذكه يسوق ةهبجلا عم كفا زود ىلوألا نمو

 هلاصتا ةهج نم ربتعا اذإو .(52عأ[1ه1 ةناانت6) يمهس هدحو هل لاقي ميقتسم سأرلا لوطل فصنم

 ميقتسم طخ هطسو يف موقي سوق لكشك هلكشو ا يدوفس هل ليف يليلكولب

 لكش ىلع وهو «هتدعاق نيبو .«فلخ نم سأرلا نيب كرتشم وه ثلاثلا زردلاو جاذكه دومعلاك

 يف ماللا هبشي هنأل ([. 3220010 5ان[01) يماللا زردلا 0 5-لا فرط اهتطقنب لصتي ةيواز

 نابذاكلا نازردلا اًمأو .اذكه هلكش راص نيمدقملا نيزردلا ىلإ مضنا اذإو «''"نيينانويلا ةباتك

 مامت مظعلا يف نيصئاغب اسيلو «نيبناجلا نم يمهسلا ةازاوم ىلع سأرلا لوط يف ناذخآ امهف

 ةثالثلاب الصتا اذإو . (5114053 5011312058, 50102118ا05 5ان[1156) نييرشق نايمسي اذهلو ءصوغلا

 ظ . اذكه اهلكش تراص ةيقيقحلا ىلوألا

 نم هل دقفيف مدقملا ءوتنلا صقني نأ :اهدحأ .ةثالث يهف ةيعيبطلا ريغ سأرلا لاكشأ اًمأو

 : ثلاثلاو .يماللا زردلا زوردلا نم هل دقفيف رخؤملا ءوتنلا صقني نأ : ىناثلاو . ىليلكإلا زردلا

 ةاطألا ليغاف لاق «نضوعلا ول رطلا وام ةركلا# نمارلا ريصبو اهم ناحل هلا ةفقينأ
 ةمسق هيف ىواستي نأ لدعلا هيف بجو داعبألا هيف ىواست امل لكشلا اذه نإ :«سونيلاج»

 زرد لوطلل انهه نوكيف «نازرد ضرعللو زرد لوطلل لّوألا يف زوردلا ةمسق ناك دقو ءزوردلا
 نذألا ىلإ نذألا نم ضرعلا طسو ىف ىضرعلا زردلا نكي ناو تعا و زوو كتلك يقرعللو

 نأ نكمي الو: #لضافلا اذه« لاق .لوطلا ظيسور ىف ىلوطلا نودلا نأ اهلك .. 6 رولا هذه ىلع
 نوطب نم صقنيو الإ ضرعلا نم صقنأ لوطلا نوكي ىتح يعيبط ريغ عبار لكش سأرلل نوكي
 ءابطألا مدقم لوق بّوصو . . بيكرتلا ةحص نع عنام ة ةايحلل داضم كلذو «ءيش همرج وأ غامدلا

 . كلذ ملعاف طقف ةعبرأ سأرلا لاكشأ لعج ذا '"”«طارقبا

 فحفقلا نود ام حيرشت يف : ثلاثلا لصفلا

 ناردجلا هذه تلعجو «ةدعاقلاك دحاوو «ناردجلاك ةعبرأ «ماظع ةسمخ اذه دعب سأرللو

 فحقلا لخلخت ىلإ ةجاحلا نألو ءرثكأ اهيلع تامدصلاو تاطقسلا نأل «خوفايلا نم بلصأ

 لعجو . غامدلا ىلع لقثي الثل يناثلاو . للحتملا راخبلا هيف ذفنيل امهدحأ :نيرمأل ٌسَمَأ خوفايلاو

 هذحيو ةهبجلا مظع وه لّوألا رادجلاف «ءساوحلا ةسارح نع بئاغ هنأل اهرخؤم ناردجلا بلصأ

 دنع نيعلا ىلع أَّرام يليلكإلا فرط نم ٌدتمي رخآ زرد لفسأ نمو «يليلكإلا زردلا قوف نم

 .ينانويلا اذماللا فرح ينعي )١(

 رظنا) .م.ق 717/1 ةنس يلاوح يفوتو مانو 4107 نااوخدلو . بطلا ىبأب فورعملا طارقبأ وه (0)
 .(عبارلا بابلا  ةعبيصأ يبأ نبال ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع
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 نامظعلا امهف ةرسيو ةنمي ناذللا نارادجلاو «ىليلكإلا نم ىناثلا فرطلاب هرخآ ًالصتم بجاحلا

 زرخلا قرف نع انه وعاو زك دعو اهينتالما نيقرعسلا نايمسو «نانذألا اههين ةناثللا
 ءزج مادق نمو ؛ىليلكإلا ىلإ ًايهتنم ّرميو «يماللا زردلا فرط نم يتأي زرد لفسأ نمو .يرشتقلا

 .يماللا زردلا قوف نم هذحيف عبارلا رادجلا اًمأو .يماللا نم ءزج فلخ نمو ؛يليلكإلا نم

 وهف غامدلا ةدعاق اّمأو :نماللا ىفرظن نين: لضوو ىدتولاو سارلا نيب كرتشملا زردلا لفسأ نينو

 ٠ :.بعتتوملا اليف قلكمو (ةمطعهم10 طههع) يدتولا :هل لاقيو ماظعلا رئاس لمحي يذلا مظعلا

 اذهو لوضفلا نم ةنوفعلل الوبق لقأ بلصلا نأ يناثلاو . لمحلا ىلع نيعت ةبالصلا نأ امهادحإ

 يبناج نم دحاو لك يفو «هبيلصت يف طيتحاف ءامئاد ٍبصنت لوضف تحت عوضوم مظعلا
 ىلع غدصلا لوط يف امهعضو .غدصلا يف ةراملا ةبصعلا نارتسي نابلص نامظع نيغدصلا

 . جوزلا نايمسي (1!06ون119) برا ولا

 ش0 ايما

 .غدصلا ىلإ غدصلا نم بجاحلا تحت ّرام ةهبجلا نيبو هنيب كرتشم زرد قوف نم هذحي ىلعألا

 مظعلا نيبو هنيب اكرتشم نذألا ةيحان نم ىتأي زرد نيبناجلا نمو «نانسألا تبانم تحت نم هّدحيو

 ءاريسي يسنألا ىلإ ًايبان ليمي هنأ ينعأ هاهتنم وه رخآلا فرطلا مث ؛ «سارضألا ءارو وه يذلا يدتولا

 هذهف . ًالوط كنحلا ىلعأ عطقي يذلا وهو .هركذن يذلا زردلا نيبو اذه نيب قرفي زرد نوكيف

 يدتبب رخآ زردو ًالوط كنحلا ىلعأ عطقي زرد كلذ نمف .هدودح ىف ةلخادلا هزورد اًماو .هدودح

 زردلا اذه أدتبم دنع نم ئدتبي زردو « ''0(5ه: هءاط) نيتينثلا نيب ام ةاذاحم ىلإ نيبجاحلا نيب ام

 «لامشلا يف هلثم رخآ زردو «نيميلا نم بانلاو '"'ةيعابّرلا نيب ام ةاذاحم ىلإ ًاردحنم هنع ليميو

 ةروك لهاا« ةاقيم الا كن انت ةا زاد يرو: دويقر اقلاو ىطسولا ةكالكلا ةوردلا هذه نيب اذإ ةدحيتت

 بيرق عطاق زرد كلذ لبق ضرتعي لب نانسألا تبانم دنع اتسيل نيثلثملا اتدعاق ّنكل «نائثلثم نامظع

 نود.لصحيو «ةروكذملا عضاوملا ىلإ عطاقلا اذه زواجت ةثالثلا زوردلا نأل «نيرخنملا ةدعاق نم

 نييفرطلا نيزردلا نم نامسقو «نانسألا تبانمو «نيثلثملا ةدعاق ًاعيمج امهب طيحت نامظع نيثلثملا

 دنع ناتمئاق ناتيواز مظع لكل نوكيف .طسوألا زردلا نع لزني ام رخآلا نع نيمظعلا دحأ لصفي

 لزني زرد ىلعألا كفلا زورد نمو «نيرخنملا دنع ةجرفنمو «نيبانلا دنع ةّداحو « لصافلا زردلا اذه

 ةبعش : ةثالث بعش ىلإ مسقني ةرقنلا غلبي امكف «نيعلا ةيحان ىلإ ًاذخآ ىلعألا كرتشملا زردلا نم

 لصّتي هنود زردو «بجاحلاب لصَتي ىتح نيعلا ةرقن قوفو ةهبجلا عم كرتشملا زردلا تحت رمت
 لفسأ اهنم وه ام لكو ةرقنلا لوخد دعب كلذك لصّتي ثلاث زردو «ةرقنلا لخدي نأ ريغ نم كلذك

 مظعلا نكلو . ىلعألا هسامي يذلا عضوملا نم دعبأ وهف ءبجاحلا تحت يذلا زردلا ىلإ سايقلاب

 )١( لفسأ نم ناتنثو قوف نم ناتنث «هيف مدقم يف ىتلا عبرألا :همف يف ناسنإلا ايانث .

 لفسألا كفلا يف ناتيعابرو «ىلعألا كفلا يف ناتيعابر :عبرأ يهو ءبانلاو ةينثلا نيب نسلا :ةيعابرلا (؟) .
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 . يناثلا هزرفي يذلا مث «مظعأ ةثالثلا نم لّوألا زردلا هزرفي يذلا

 يف هيلع لمتشي يذلا فيوجتلاب نيعي هنأ : : اهدحأ : ةثالث يهو ةرهاظ هعفانمف فنألا اَمأو

 ئشتعسملا ءاوهلا نإف  غامدلا ىلإ ذوفنلا لبق ًاضيأ لدعتيو رثكأ ءاوه هيف رصحني ىتح قاشنتسالا

 أضيأ عمجيو : غامدلا ىلإ ًاضيأ ذفني رادقملا حلاص أرطش َنإِف .ةئرلا ىلإ ةلمج ذفني ناك نإو
 كاردإلا نوكيل ءّمشلا ةلآ مامأ دحاو عضوم يف ًاحلاص ءاوه ممشتلا هيف بلطي يذلا قاشنتسالل
 . ةعفنم يف عفانم ثالث هذهف . . قفوأو رثكأ

 ءاوهلا محدزي العا ٠ . عيطفتلا يف اهجارخ] ليوسلتو تاورحلا عاقل يف نيعيانإل ١ : ةيناثلا امأو

 ام ريظنو .ةدحاو يف ناتعفنم ناتاهف .رادقمب فورحلا عيطقت اهيف لواحي يتل ممارملا ةقعدلك
 هل ضّرعتي الق رامزملا فلخ ىلإ ًاقلطم بقثلا هلعفي ام وه فورحلا ءاوه ريدقن يف فنألا هلعفي

 .دسلاب

 ةنيعم ةلآ ًاضيأو ءراصبألا نع ةياقوو رتس سأرلا نم ةعفدنملا لوضفلل نوكيلف : ةثلاثلا امأو

 . خفنلاب اهضفن ىلع
 ناتدعاقلاو قوف نم امهاتيواز امهنم ىقتلي نيثلثملاك نيمظع نم فنألا ماظع بيكرتو

 نييفرطلا نيزردلا دحأ بكري امهنم دحاو لك نامظعلاو .نيتيوازب ناقرافتيو ةيواز دنع ناسامتي
 ىلع امهنيب امهيفو «نانّيل نافورضغ نيلفاسلا امهيفرط ىلعو هجولا ماظع زرد تحت نيروكذملا
 بلصأ ةلمجلاب وهو لفسألا نم بلصأ ىلعألا هؤزج (©ة:1118822 فورضغ يناطسولا زردلا لوط
 لزن اذإ ىتح نيرخنم ىلإ فنألا لصفي نأ يناطسولا فورضغلا ةعفنمف . هيرحالا قوررفعلا قف

 ىلإ يدؤملا قاشنتسالا عيمج قيرط ّدسي ملو امهدحأ ىلإ رثكألا يف تلام ةلزان ةلضف غامدلا نم
 ةكرتشملا ةعفنملا : ةثالث رومأ نييفرطلا نيفورضغلا ةعفنمو . حورلا نم هيف امل ًاحورم ءاوه غامدلا

 .اهنم انغرفو ماظعلا فارطأ ىلع ةعقاولا فيراضغلل

 .خفن وأ قاشنتسا لضف ىلإ جيتحأ نإ عّسوتيو جرفني يكل : ةيناثلاو

 امظع قلخو اهداعتراو اهضافتناو خفنلا دنع اهزازتهاب راخبلا ضقن يف نيعيل : : ةثلاثلاو
 امهنوكل ًاصوصخو ؛«ةقاثولا ىلإ اهنم رثكأ ةفخلا ىلإ انهه ةجاحلا نأل «نيفيفخ نيقيقد فنألا
 ا . ّسحلا نم دصرمب نيعوضومو تافآلل ةلباق ءاضعأ ةلصاوم نع نيئيرب
 روعي لصتم نئذلا تينت اههنيد يجب .نيملع مابا وخراب نواعم ةعاسوو ةماحع ةروتعل
 ةئان هل ةمدنهم ةدئاز عم بكرتت ةفّقعم ةزشان امهنم دحاو لك رخآ دنع رشتت رشتني نارخالا امهافرطو
 ظ . تاطابرب رخآلا ىلع امهدحأ عوقوب ةطوبرم .هدنع يهتني يذلا مظعلا نم

 (1طع اةعاط) نانسألا حيرشت رشت يف : :سماخلا لصفلا

 يف اهنم 0 هعاط) ذجاونلا تمدع امبرو ا نوت دو نانثا ىهف نانسألا انفأ

 .رطسأ ةدع دعب اهيمسيس امك ملحلا نانسأ وأ .لقعلا سارضأ يه )١(
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 ناتيعابرو ناتينث نانسألا نمف ءأنس نيرشعو ةينامث تناكف ةينافرطلا ةعبرألا يهو «سانلا ضعب

 نحطلل سارضأو ءرسكلل تحت نم نابانو «قوف نم نابانو .عطقلل لصأ نم اهلثمو قوف نم
 .نورشعو ةينامث وأ نوثالثو نانثا كلذ ةلمجف «ةسمخ وأ ةعبرأ ينالفسو يناقوف بناج لك نم

 فوقولا نأ كلذو «فوقولا ىلإ غولبلا دعب وهو ٌرمنلا نامز طسو يف رثكألا يف تبنت ذجاونلاو
 يف زكرت ةدذحم سوؤرو لوصأ نانسأللو .ملحلا نانسأ ىّمست كلذلو «ةنس نيثالث نم بيرق

 لمتشت ةَمْيظع اهيلع ةريدتسم ةدئاز ةبقث لك ةفاح ىلع تبنتو «نيكفلا نم اهل ةلماحلا ماظعلا بقث

 امأو .ًادحاو ًاسأر اهنم دحاو لكل نإف سارضألا ىوس امو ةيوق طباور كانهو .هّدشتو ّنسلا ىلع

 امبرو .ءناسأر سوؤرلا نم اهنم دحاو لكل نوكي ام لقأف لفسألا كفلا يف ةزوكرملا سارضألا

 دحاو ّلكل نوكي ام لقأف ىلعألا كفلا يف ةزوكرملا امأو . سؤرأ ةثالث نيذجانلل ًاصوصخو ناك

 ترثك دقو سؤرأ ةعبرأ  نيذجانلل ًاصوصخو ناك امبرو ءسؤرأ ةثالث سوؤرلا نم اهنم

 6 ىلإ اهليم لعجي لقنلاو «ةقلعم اهنأل ايلعلل ديزو ءاهلمع ةدايزلو اهربكل سارضألا سوؤر

 0 ةتبلأ ٌسح ماظعلا نم ءيشل سيلو ءاهزكر ٌداضي ال اهلقثف ىلفسلا امأو .اهسوؤر ةهج
 اضيأ زيمتل غامدلا نم اهيتأت ةوقب هب تنيعأ اًسح اهل نأ دهشت ةبرجتلا لب : سونيلاج لاق .نانسألا

 .درابلاو راحلا نيب

 (82ءاع ط0ه6©) بلصلا ةعفنم ىف : سداسلا لصفلا

 ناويحلا ءاقب يف هيلإ جاتحملا عاخنلل ًاكلسم نوكيل :اهدحأ : عبرأ عفانمل قولخم بلصلا

 نأ وهو ًالمجم ًارمأ كلذ نم ركذنف انهه امأو . حرشلاب هعضوم يف عاخنلا ةعفنم نم هركذن امل
 ىلع لقثلو «ريثكب هيلع وه امم مظعأ سأرلا نوكي نأ جيتحال غامدلا نم اهلك تتبن ول باصعألا

 تناكف «فارطألا يصاقأ غلبت ىتح ةديعب ةفاسم عطق ىلإ ةبصعلا تجاتحال ًاضيأو «هلمح ندبلا
 ءاهيدابم ىلإ ةليقثلا ءاضعألا بذج ىف اهتوق نهوي اهلوط ناكو «عاطقنالاو تافآلل ةضّرعتم

 «نيعلا نم لودجلاك ندبلا لفسأ ىلإ عاخنلا وهو غامدلا نم ءزج رادصإب همسا رع قلاخلا معنأف

 بلصلا لعج مث ءءاضعألل هتبقاصمو هتازاوم بسحب هرخآو «هتابنج يف بصعلا ةمسق هنم عّْزويل

 قلغم فنذلو.:: هياذق ةعوضوملا ةفيرخلا ءاضعألل ةئخو ةياقو:بلضلا نأ :ةناقلاونهل ا زيزح اكلسف
 ةبشخلا لثم ندبلا ماظع ةلمجل ينبم نوكيل قلخ بلصلا نأ : ةثلاثلاو . (5مف568) نسانسو كوش هل

 بلصلا قلخ كلذلو «ًايناث بشخلا رئاس اهب طبريو اهيف زكري مث ءالّوأ ةنيفسلا رجن يف أيهت يتلا

 ,«تاهجلا ىلإ تاكرحلا نم نكمتو ماوقو لالقتسا ناسنإلا ماوقل نوكيل :ةعبارلاو .ابلص
 تلعجو «رادقملا ةريثك ًاماظع الو ءًادحاو ًامظع ال ةمظتنم تارقف بلصلا قلخ ككذلو
 . فاطعنالا عنمتف ةقثوم الو ماوقلا نهوت ةسلس ال تارقفلا نيب لصافملا

 (17ءماعم26) تارقفلا حب رش يف 5 عباسلا لصفلا

 ةنمي دئاوز عبرأ اهل نوكي دق ةرقفلاو «عاخنلا هيف ذفني بقث هطسو يف مظع ةرقفلا :لوقنف
 ىلإ اهنم ناك امو قوف ىلإ ةصخاش قوف ىلإ اهنم ناك ام ىمسيو «بقثلا يبناج نمو «ةرسيو
 . بناج نم نانثاو بناج نم ةعبرأ ءاّنس دئاوزلا تناك اميرو «ةسكتنمو لقبا ىلا ةهحاش فنا
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 ًايلصفم ًالاصتا اهنيب لاصتالا اهنم مظنني نأ يه ءدئاوزلا هذه يف ةعفنملاو .ةينامث تناك امبرو

 ةياقولل نكلو .ةعفنملا هذه لجأل ال دئاوز تارقفلاو ضعب يف ةيمقل سوؤرو اهضعب يف رقنب

 ةعوضوم ةبلص ةضيرع ماظع يهو «تاطابر اهيلع جستني نألو ؛كاصي امل ةمواقملاو ةنجلاو
 اهنم ناك امو «نسانسو ًاكوش ىّمسي فلخ ىلإ ًاعوضوم هذه نم ناك امف .تارقفلا لوط ىلع

 نم ندبلا لوط يف اهنم لخدأ عضو امل اهتياقو امنإو . ةحنجأ ىّمسي ةرسيو ةنمي ًاعوضوم
 اهنأ يهو «ةعفنم ةصاخ عالضألا يلت يتلا يهو «ةحنجألا ضعبلو . لضعلاو قورعلاو بصعلا

 لكلو «ناترقن اهنم حانج لكلو .اهيف مدنهتب ةبدحم عالضألا سوؤر اهب طبترت رقن اهيف قلختت
 يف اذهو فعاضملا حانجلا هبشيف نيسأر وذ وه ام ةحنجألا نمو .ناتبدحم ناتدئاز علض

 ام ببسل ىرخأ بقث ةطسوتملا ةبقثلا ريغ تارقفللو . هتعفنم ركذنسو قنعلا (76:65:86) تازرخ

 مرج يف اهمامتب لصحي بقثلا كلت ضعبف «قورعلا نم اهيف لخدي امو بصعلا نم اهنم جرخي
 كرتشملا دحلا اهعضوم نوكيو «ةكرشلاب نيترقف يف اهمامتب لصحي اهضعبو «ةدحاولا ةرقفلا
 ىف ناك امبرو ءدحاو بناج نم ناك امبرو ءًاعم لفسأو قوف يبناج نم كلذ ناك امبرو ءامهنيب
 فضا ىرخكلا توب قبس رتكا مهاد ىقناك اهيرو هنماث ةرتاز فيض هرقفلا نفنةيعاو نك

 لخديو جرخي امل ةياقولا مدعل «فلخ ىلإ لعجت ملو ةرقفلا يتبنج نع ةبقثلا هذه تلعج امنإو
 ليم اهيلع يتلا عضاوملا يف تعقول الإو «مادق ىلإ لعجت ملو «تامداصملل هضّرعتلو كانه

 طبرلا ةنقتم نوكت نأ نكمي ملو اهفعضت تناكو ءاضيأ ةّيدازإلا هتاكرحبو يعيبطلا هلقثب ندبلا

 .اهنهويو اهطغضي باصعألا كلت جرخم ىلع أضيأ ليملا ناكو «بيقعتلاو

 (”رسلمتو تابوطر اهيلع يرجي بصعو تاطابر اهب طيحي دق ةياقولل يتلا دئاوزلا هذهو
 ضعبب اهضعب قئثوي اهنإف اذه اهنأش ًاضيأ ةيلصفملا دئاوزلاو .ةسامملاب محللا يذؤت التل سّلستو
 .سلسأ فلخ نمو قثوأ مادق نم اهبقعت نأ الإ تاهجلا لك نم طبرلاو بيقعتلاب ًاديدش ًاقائيإ
 املو .ءفلخ ىلإ ساكتنالاو فاطعنالا نم ّسمأ مادقلا وحن ءانثنالاو ءانحنالا ىلإ ةجاحلا نأل
 تارقفف ةجزل تابوطرب لق نإو كانه ةلاحم ال عقاولا ءاضفلا لغش فلخ ىلإ تاطابرلا تسلس

 نوكسلاو تابثلل قولخم دحاو مظعك طارفإلاب ًاقاثيتسا «ةهج نم اهبيقعت نم قثوتسا امب بلصلا
 ظ .ةكرحلل ةقولخم ةريثك ماظعك ةهج نم تسلس امبو

 هماظع حب رشتو (0171-71616) قنعلا ةعفنم يف : نماثلا لصفلا

 اهقلخ عفانم نم ركذن امل ةقولخم ةئرلا ةبصقو «(1:26562) ةئرلا ةبصق لجأل قولخم قنعلا

 بلصلا نم اهتحت ام ىلع ةلومحم - ةيلاعلا ةلمجلابو  ةيقنعلا ةرقفلا تناك اّملو .هعضوم يف
 نوكت نأ ل ل و ءرغصأ نوكت نأ بجو

 لّوأ لثم مظعأو ظلغأ نوكي نأ بجي عاخنلا لّوأ ناك املو . يمكحلا ماظنلا ىلع تاكرحلا
 نوكت نأ بجو «لفسألا صخي امم رثكأ بصعلا مساقم نم ىلعألا ءزجلا ٌصخي ام نأل ءرهنلا

 .ةلوهسلاو نيللا :سّلستلا )١(
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 نأ بجو ؛''”اهمرج ققري امم فيوجتلا ةعسو رغصلا ناك املو .عسوأ قنعلا راقف يف بقثلا
 بلصأ قلخي نأ بجوف .«ناروكذملا نارمألا هنهرب ام هب كرادتي ةقاثولا نم ىنعم كانه نوكي

 تأيهت ةريبك تقلخ ول اهنإف «ةريغص اهنسانس تقلخ اقيقر اهنم ةرقف لك مرج ناك املو .تارقفلا
 تلعج اهتنسنس ترغص املو .اهتنسنسل ةيوقلا ءايشألا ةمداصم دنع تافآللو راسكنالل ةرقفلا

 تابثلا ىلإ اهتجاح نم رثكأ ةكرحلا ىلإ اهتجاح تناك املو .ةفعاضم نيسأر تاوذ رابك اهتحنجأ

 ىلإ سايقلاب اهتزرخ لصافم تسلس ًاضيأ كلذلف ءاهتحت ام لالقإ ةريثكلا ماظعلل اهلالقإ سيل ذإ
 ام ةهج نم هنم رثكأ وأ هلثم اهيلإ عجري دق ةسالسلاب ةقاثولا نم اهتوفي ام نألو ءاهتحت ام لصافم

 يف ةقاثولا هر لضعلاو بصعلا نم اهيلع يرجيو اهب طيحي
 مل «لعف امب هيلإ جاتحملا رادقملا ىفكو .لصافملا قيثوت ةدش ىلإ ةجاحلا تلق املو . لصافملا

 «قنعلا تحت يتاولل امك ضرعلا ةريثك ةميظع لفسأو قوف ىلإ ةصخاشلا ةيلصفملا اهدئاوز قلخت

 ذإ انركذ ام ىلع ةكرتشم اهنم بصعلا جراخم لعجو .«سلسأ اهتاطابرو لوطأ اهدعاوق تلعج لب
 اهنم اهينثتسن يتلا الإ ةصاخ ابقث اهيف عاخنلا ىرجم ةعسو اهرغصو اهتقرل اهنم ةرقف لك لمتحت مل
 .اهلاح نيبنو

 لوطلاو ددعلا يف الدتعم رادقملا اذه ناك دقف .ددعلاب عبس قنعلا زرخ نإ :نآلا لوقنف
 عبرأو ناحانجو ةنسنس «ةروكذملا ةرشع ىدحإلا دئاوزلا عيمج  ىلوألا الإ  اهنم ةدحاو لكلو

 ةرئادو . نيتبعش وذ حانج لكو «لفسأ ىلإ ةصخاش عبرأو «قوف ىلإ ةصخاش ةيلصفم دئاوز

 تسيل صاوخ ةيناثلاو ىلوألا ةزرخلل نكل ؛ .فصنلاب نيترقف لك نيب مسقنت بصعلا جرخم

 ةرقفلا نيبو هنيب يذلا لصفملاب مئتلت ةرسيو ةنمي سأرلا ةكرح نأ ًالوأ ملعت نأ بجيو ءامهريغل

 ملكتن نأ بجيف  ةيناثلا ةرقفلا نيبو هنيب يذلا لصفملاب فلخ نمو مادق نم اهتكرحو .ىلوألا

 قوف ىلإ هيبناج نم ىلوألا ةرقفلا يتصخاش ىلع قلخ دق هنإ :لوقنف لّوألا لصفملا يف الو

 سأرلا لام ىرخألا تراغو امهادحإ تعفترا اذإف «سأرلا مظع نم ناتدئاز امهيف لخدي ناترقن

 ةدح ىلع ىرخأ ةرقف هل لعجف «ةرقفلا هذه ىلع يناثلا لصفملا نوكي نأ نكمي ملو ةرئاغلا ىلإ
 ةبقث يف ذفنتو زوجت ةبلص ةليوط ةدئاز نطابلا ىلإ يذلا مدقتملا اهبناج نم تبنأو «ةيلاتلا يهو

 اهنم لوطأ  مادقلا ىلإ فلخلا نم ةبقثلا ينعأ - يهو امهنيب ةكرتشم ةبقثلاو . عاخنلا مادق ىلوألا

 ناكم قوف ناكملا نم ناذخأي ناذفان فلخلاو مادقلا نيب اميف نأل كلذو لامشلاو نيميلا نيب ام

 .دحاولا ذفانلا

 دقو ّنسلا ىّمست هييواو وو ا ا سوست

 نسلا خدشي الئل ,عاخنلا ةيحان نم ّنسلا ةيحان زرفتل تتبن :أ ةيوق تاطابرب اهنع عاخنلا بجح

 مظع يف ةرقن يف صوغتو ىلوألا ةرقفلا نم علطت ةدئازلا هذه نإ مث .هطغضي الو اهتكرحب عاخنلا

 . فلخ نم مادق ىلإ سأرلا ةكرح نوكت اهبو «سأرلا مظع يف يتلا ةرقنلا اهيلع ريدتستو سأرلا

 .دسجلا : مرجلا )01(

 ؛م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 نوكيل ةيناثلاو ءاهل زرحأ نوكتل امهادحإ : نيتعفنمل مادق ىلإ تتبن تتبنأ امنإ ّنسلا هذهو
 اهلقثت الل اهل ةنسنس ال اهنأ ىلوألا ةرقفلا ةيصاخو .ًاجراخ ال الخاد ةزرخلا نم قرألا بناجلا
 تاو ل اير ار وللا ل : الثلو

 انهه ةجاحلا نأ عم اهلوح عوضوملا ريثكلا بصعلاو لضعلا خدشي الئل ًاضيأو فعضأ وه ام ىلإ
 . قافالا لانم نع ةيئان تاياقو ىف ةنوفدملا ةصئاغلاك ة ةرقفلا هذه نآل كلذو «ةليلق قاو كوش ىلإ

 اهبنجب ًاعوضوم اهرثكأ لضعلاو بصعلا تناك اذإ ًاصوصخو ةحنجألا نع تيرع يناعملا هذهلو
 .ناكم ةحنجألل نكي ملف ءأدبملا نم اهبرقل ًاقيض ًاعضو

 نكلو «ةكرتشم ةبقث نع الو اهيبناج نع ال اهنع جرخت ةبصعلا نأ ةرقفلا هذه صاوخ نمو
 يتدئاز ''”هقتلت ثيح بصعلا جرخم ناك ول هنأل ,فلخ ىلإ اهالعأ يبناج نايلت اهيف نيتبقث نع
 مقتلم ىلإ ناك ول كلذكو :ًاديدش ًارّرضت كلذب ررضتل ةيوقلا امهتاكرح نوكت ثيحو سأرلا

 ملو 0 ا ا ا

 ديالو“ ” لا رئاس رمأ نايب يف ةروكذملا للعلل مادق نمو فلخ نم نوكت نأ ًاضيأ حلصت

 ىلإو ريسيب سأرلا لصفم نود نوكت نأ نم دب نكي ملف «ّنسلا ببسب امهيف مظعلا ةقرل نيبناجلا
 نوكت نأ ةرورض بجوف «بناجلاو فلخلا نيب أطسو نوكت ثيح ينعأ «نيبناجلا نم فلخ
 نأ نكمي مل اًملف ةيناثلا ةزرخلا امأو .ًاقيقد بصعلا نوكي نأ ةرورض بجوف «نيتريغص ناتبقثلا
 اهبصع جرخم ناك ول اهيلع فاخي ناك ذإ هذهل نكمأ ثيح قوف نم اهيف بصعلا جرخم نوكي

 ماا نسارلا نسيكتتل ىلزالا# ةرققفلا ةكرحي ىفضرتيو خدشني نأ ىلوآلل امك
 عم ةكرش كلذ ناكل الإو «نيبناجلا نم نكمأ الو كنذل فدخو مادق نم نكمأ الو .فلخ
 ا «لّوألا ريصقت ىفالتي ال ةرورض ًاقيقد تبانلا ناكلو «ىلوألا
 تبقثت ول لاحلا داسف يف ىلوألا رذع حضتاو ىلوألا عم ةكرشب نوكي ًاضيأ ناكلو ءاعم ةعمتجم
 «ىلوألا يتبقث يذاحي ثرح ةنسنسلا يبناج يف ةيناثلا يف بقثلا نوكي نأ بجوف «نيبناجلا نم

 يوق طابرب ىلوألا عم دودشم ةيناثلا نم تبانلا ّنسلاو . .امهيف ةكراشملا ىلوألا مرج لمتحيو
 راقفلا لصافم رئاس نم سلسأ ةيناثلا عم ًاعم ىلوألاو سأرلا لصفمو ىلوألا عم سأرلا لصفمو
 عم سأرلا كرحت اذإو «ةرهاظ ةغلاب اهنوك ىلإو امهب نوكت يتلا تاكرحلا ىلإ ةجاحلا ةدشل
 سأرلا كرحت نإ ىتح ءهجوتملاك رخآلا اهلصفمل ةمزالم ةيناثلا تراص نيترقفلا ىدحإ لصفم
 ريغ نم نيبناجلا ىلإ كرحت نإو ءدحاو مظعك ىلوألا ةرقفلا عم راص فلخ ىلإو مادق ىلإ
 (0ة0021 قنعلا راقف رمأ نم انرضح ام اذهف ءدحاو مظعك ةيناثلاو ىلوألا تراص ' ""بيرأت
 .اهصاوخو 76266:2)

 . علتبت .: مقتلت 000

 .تارقفلا يأ (')

 .رخآ نود بناج ىلإ ليملا :بيرأتلا (0)
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 (5مامق] 7؟6165:26) ردصلا راقف حيرشت رشت يف : : عساتلا لصفلا

 ةرقف ةرشع ىدحإ يهو سفنتلا ءاضعأ يوحتف «عالضألا اهب لصّتت يتلا يه يه ردصلا راف

 نأل ةيواستم ريغ اهنسانسو «ةرقف ةرشع اتنثا كلذف اهل ناحانج ال ةرقفو «ةحنجأو نسانس تاذ

 اهريغ نم بلصأ ردصلا زرخ ةحنجأو «ىوقأو مظعأ يه «فرشأ يه يتلا ءاضعألا اهنم يلي ام

 بلقلا يقتل ظالغ اهتحنجأو رابك اهنسانس اهنم ةيلاعلا ةعبسلا تارقفلاو ءاهب عالضألا لاصتال

 امو ءاضارع اراصق ةصخاشلا ةيلصفملا اهدئاوز تلعج كلذ ىف اهموسج تبهذ املف ؛ةغلاب ةياقو

 ماقتلالا رقن اهيف يتلا يه .قوف ىلإ ةصخاشلا ةيلصفملا اهدئاوز نإف ةرشاعلا نود كلذ قوف
 . لفسأ ىلإ بذجنت اهنسانسو رقنلا يف مدنهتت يتلا تابدحلا اهنم صخشي لفسأ ىلإ ةصخاشلاو

 هل ذاب تن نيقاعلا الك نرمي ةلصقملا اهدا وزاو دنس يصقتم اهتحانم نإف فرامل ماو

 لفسأ ىلإ اهرقنو قوف ىلإ اهمقل نإف ةرشاعلا تحت ام مث ءأاعم تحت نمو قوف نم مقتلت اهنإف.
 . قوف ىلإ بدحتت اهنسانسو

 ببسب ةجاحلا ةذش ذإ «؛ةحنجأ ةرشع ةيناثلا ةرقفلل سيلو دعب اذه عيمج عفانم ركذنسو

 . ىرخأ ةعفنم عم ةياقولا عمجي رخآ هجو اهل ربد دقف ةياقولا امأو .ةصقان عالضألا

 : كلذ نايبو

 لصافم ةفاثو لضفو مظع لضف ىلإ اهيف جيتحا ([انتساطوع /عماعطط2ع) نطَملا تازرخ نإ

 دئاوز فعوضو .اددع رثكأ لصافملا يف مقللاو رقنلا لعجت نأ ىلإ جيتح ةحاو .ءاهقوف ام اهلالقإل

 اهرالار اربع ءاهب ةهبشتم ةرشع ةيناثلا نم اهيلت يتلا ةهجلا لعجت نأ ىلإ جيتح ةحاو اهلصافم

 تضرع: ول «دئاوزلا كلت يف حانجلا ىلإ فرصي نأل حلصي ناك يذلا ا

 هذهو .ةقلخلا هذه يف اعم ناتعفنملا تعمتجاف حانجلا اهنم ضرعتسا ام هبشي ناكو ضيرعت لضف

 نع ىنغي اهضرع ناكف ةزرخلا هذه قوف ام اًمأف «باجحلا فرط اهب لصتي ىتلا ىه ةرشع ةيناثلا

 لفشت ةسلجالاو نيماعتملا نم هس عيقناام ملكع ري ةيلصتملا نناوولا نكت يد قاععتسالا اذه
 ةمسقنم ةكرتشملا بقثلا لعجت مل «قنعلا زرخ نم مظعأ ردصلا زرخ ناك املو «كلذ نع اهمرج
 ىتح ةلفاسلا نم صقنو ةيلاعلا يف ديز نأب ًاريسي ًاريسي جرد لب «ءاوتسالا ىلع نيتزرخلا نيب

 زرخو رهظلا زرخ يقاب امأو .ةرشاعلا ةزرخلا يف كلذ ةياهنو ةدحاو يف اهمامتب بقثلا تيقب
 ةرسي ةبقثو «ةنمي ةبقث نطقلا زرخ يف ناكو اهمامت بقثلا نمضتت نأل اهمرج لمتحاف نطقلا

 . ةبصعلا جورخل

 "0سم دس نقلا تا ارق عرش رشت يف 0 لصفلا

 ةماعد وهو هلك بلصلل ةدعاقلاك زجعلا عم نطقلاو .تارقف سمخ يهو ةيقاولا ةحنجألاب

 . لجّرلل باصعألا تبنمو (661015-ظن615) ةناعلا مظعل لماحو

 )١( ناسنإلا نم رهظلا لفسأ :(كيرحتلاب) نطقلا .
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 (8101113 5-1 عمنقم) زحععلا حب رشت يف :رشع يداحلا لصفلا

 بصعلاو ةحنجأ اهضرعأو لصفم ةقاثوو ًامدنهت تارقفلا ّدشأ يهو ؛ةثالث زجعلا ماظع

 اهنم لوزأ لب ءكرولا لصفم اهمحزي الث نيبناجلا ةقيقح ىلع تسيل اهيف بقث نع جرخي امنإ
 . نطقلا ماظعب ةهيبش زجعلا ماظعو «فلخو مادق ىلإ لخدأو أريثك

 ((00عق70) صعصعلا حب رشت يف : رشع يناثلا لصفلا

 بقث نع اهنم بصعلا تبني ءاهل دئاوز ال ةيفورضغ ثالث تارقف نم فلؤم صعصعلا
 .درف بصع اهفرط نع جرخيف ةثلاثلا امأو ءاهرغصل ةبقرلل امك ةكرتشم

 بلصلا ةعفنم ةلمج يف ةمتاخلاك مالك : رشع ثلاثلا لصفلا

 نإ : لوقنف ًاعماج ًالوق بلصلا ةلمج ىف لقتلف «ًالدتعم ًامالك بلصلا ماظع يف انلق دق
 دعبأ لكشلا اذه ذإ ءريدتسملا وهو لاكشألا ,اضفأب صوصخم دحاو ءىشك بلصلا ةلمج

 :نلعأ ىلإ ةلفاسلاو لقسأ ىلإ ةللاعلا نضوتقر كنك فالاذلل «كتامااسلا تانآ لوف نع لاكمالا
 اهيلع مدنهتتل نيتهجلا ىدحإ ىلإ هذه فّقعتت ملو «ةرشاعلا يهو ةطساولا دنع تعمتجاو

 جاتحي دق بلصلا ناك املو .لوطلا يف لب ءددعلا يف ال نسانسلا ةطساو ةرشاعلاو .اعم ناتفقعلا

 ليميو ةهجلا دض ىلإ ةطساولا لوزت نأب نوكي كلذو «نيبناجلا وحن ءانحنالاو ءانثنالا ةكرح ىلإ

 مقل اهل قلخي مل ءاقتلالا ىلإ ناليمي بلصلا افرط ناكو «ةهجلا كلت وحن اهتحت امو اهقوف ام
 «ةلزانف ةيناقوفلا اهتفاح امأ اهيلإ ةهجتم ةيناقوفلاو ةينالفسلا مقللا تلعج مث ءرقن لب «(©0هكالاه5)

 لفسأ ىلإ بذجنت نأ ةيناقوفلل نوكيو «ليملا ةهج ّدض ىلإ اهلاوز لهسيل ةدعاصف ةينالفسلا امأو
 . قوف ىلإ بذجنت نأ ةينالفسللو

 (8:6:) عالضألا حيرشت يف :رشع عبارلا لصفلا
 ادحاو امظع لعجت ملو «ءاذغلا تالآ يلاعأو سفنتلا تالآ نم هب طيحت امل ةياقو عالضألا

 وأ عبطلا يف ام ىلع ةجاحلا تداز اذإ طاسبنالا لّهسيلو ء«تضرع نإ ةفآ معت ًالئلو «لقثت ًالئل
 لضع اهللختيلو بذتجملا ءاوهلل عسوأ ناك ام ىلإ جيتحاف «خفنلاو ءاذغلا نم ءاشحألا تألتما

 امهعم امو بلقلاو ةئرلاب طيحي ردصلا ناك املو .هب لصتي امو سفنتلا لاعفأ ىف ةنيعملا ردصلا
 مظعأ اهل ةضراعلا تافآلا ريثأت نإف «طايتحالا ّدشأ امهتياقو يف طاتحي نأ بجو ءءاضعألا نم
 ةعبسلا عالضألا تقلخف ءاهّرضي الو اهيلع قيضي ال تاهجلا عيمج نم اهنيصحت نإف كلذ عمو

 امأو .بناوجلا عيمج نم سيئرلا وضعلاب ةطيحم ''”ّصقلا دنع ةيقتلم اهيف ام ىلع ةلمتشم ىلعلا
 نم لصتي ملو رصبلا ةسارح هكردت ال ثيح فلخ نم ةزرخملاك تقلخف ء.ءاذغلا تالآ يليام

 ةزرابلا اهفارطأ نيب ام ةفاسم برقأ اهالعأ ناكف عاطقنالا يف ًاريسي ًاريسي تجرد لب «مادق

 اعيسوت كلذ ريغو لاحطلاو دبكلا نم ءاذغلا ءاضعأ ةياقو ىلإ عمجيل كلذو «ةفاسم دعبأ اهلفسأو

 .نيبناجلا نم عالضألا فارطأ هيف زورغملا ردصلا مظع :ٌصقلا )١(



 0 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ىّمست ىلعلا ةعبسلا عالضألاف «خفنلا نمو ةيذغألا نم اهئالتما دنع طغضني الف ةدعملا ناكمل

 نإف .رصقأ فارطألاو لوطأو ربكأ اهنم نايطسولاو «ةعبس بناج لك نم يهو ءردصلا عالضأ

 ىلع ًالوأ ليمت عالضألا هذهو هيلع لمتشملا ىلع ىلع تاهجلا نم لامتشالا يف طوحأ لكشلا اذه

 نت دع ةفضن ام قلع «صقلاب لصتتف قوف ىلإ ةعجارتملاك ٌركت مث «لفسأ ىلإ اهباديدحا

 حانج لك يف نيترئاغ نيترقن يف ناتدئاز اهنم دحاو لك يف لخديو ءاناكم عسوأ اهلامتشا نوكي

 . ّصقلا ماظع عم ىلعلا ةعبسلا كلذكو ,فعاضم لصفم ثدحيف تارقفلا ىلع

 ايسوؤر تقلعو «"”رؤالا عالضأو فلخلا ماظع اهنإف ةيقابلا ةرصاقتملا ةسمخلا امأو

 باجحلاو ةنيللا ءاضعألا يقالت الئلو «تامداصملا دنع راسكنالا نم نمأتل فيراضغب ةلصّتم

 .نيللاو ةبالصلا يف ةنّيللا ءاضعألا نيبو اهنيب طسوتم مرجب اهيقالت لب ءاهتبالصب

 00000 صقلا حب رشت ىف :رشع سماخلا لصفلا

 نم عضاوملا رئاس يف فرع ام لثمل ادحاو امظع قلخي ملو «ةعبس ماظع نم فلؤم ّصقلا

 كلذلو .ءطاسبنالا ىف سفنتلا ءاضعأ نم اهب فيطي ام ةدعاسم ىف سلسأ نوكيلو «ةعفنملا

 ضيرع يفورضغ مظع ٌّصقلا لفسأب لصتيو .اهب ةقصتلملا عالضألا ددعب ةعبس تقلخ دقو

 مهل ةياقو وهو ءرجنخلا هتهباشمل (ة(1مطهأ14 طوهع) يرجنخلا ىممسي ةرادتسالا ىلإ لفسألا هفرط

 : رام: انلق اه قلع ةيللاب يلصلا لاضتا نسف ةللاءاضعألاو ضقلا نيب ةظساوو ةنعملا

 (تاهحاعاو - 0ها1ةع-طهدء) ةوقرتلا حبرشت ىفو :رشع سداسلا لصفلا

 ةجرف هبدحتب رحنلا دنع ىلختي صقلا ىلعأ يبناج نم دحاو لك ىلع عوضوم مظع ةوقرتلا
 يشحولا بناجلا ىلإ ليمي مث « ريعقتب هنم لزانلا بصعلاو , غامدلا ىلإ ةدعاصلا قورعلا اهمف دفنت

 . دضعلا ًاعيمج امهبو فتكلا هب طبتريف فتكلا سأرب لصت.و

 (5ءةما5-112 801011162 فتكلا حيرشن رشن يف : :رشع عادلا لصفلا

 ًاقصتلم دضعلا نوكي الف ءديلاو دضعلا هب قلعي نأل :امهادحإ : نيتعفنمل ّقلْخ فتكلا

 نم ًايّرب قلخ لب «ءقيضتو ىرخألا ىلإ نيديلا نم ةدحاو ّلك ةكرح ةسالس دقعنتف ردصلاب
 . تاكرحلا تاهج هل عّسوو عالضألا

 تارقفلا نسانس لدب موقيو ردصلا يف ةروصحملا ءاضعألل ةزيرح ةياقو نوكيل :ةيناثلاو

 . اهب رعشت ساوح الو «تامداصملا مواقت تارقف ال ثيح اهتحنجأو

 ةرئاغ ريغ ةرقن يشحولا هفرط ىلع ثدحيف ظلغيو يشحولا بناجلا نم ٌقدتسي فتكلاو

 .رودملا دضعلا فرط اهيف لخديف

 .ةقباسلا ةحفصلا يف )١( ةيشاحلا رظنا (؟)
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 راقنمو (86100102 5500685) م رخألا ىمستو فلخو قوف ىلإ امهادحإ :ناتدئاز اهلو

 ىلإ دضعلا عالخنا نع عنمت يتلا يهو ةوقرتلا عم فتكلا طابر اهبو 08621 04 2050) بارغلا
 .قوف

 لازت ال مث .عالخنالا نع دضعلا سأر ًاضيأ عنمت لفسأ ىلإو لخاد نم ىرخألاو

 لا ل :إلا ةهجلا يف تنعمأ املك ضرعتست
 ول ذإ ءرهظلا حطست لتخي ال ىتح يسنإلا ىلإ هتيوازو يشحولا بناجلا ىلإ هتدعاق ثلثملاك
 ةنسنسلا ةلزنمب ةدئازلا هذهو .تامداصملا دنع تملآو .دلجلا تلاشل يسنإلا الإ ةدعاقلا تناك
 اهب لصتي فورضغ دنع فتكلا ضارعتسا ةياهنو . فتكلا ريع ىّمستو «ةياقولل ةقولخم تارقفلل
 . فيراضغلا رئاس يف ةروكذملا ةلعلل اهب هلاصتاو «؛فرطلا ريدتسم

 (ممصم- 8و عطتاسسم) دضَعْلا 2 رش ىف , رشع نماثلا لصفلا

 يف لخدي بّدحم ىلعألا هفرطو ؛تافآلا لوبق نع دعبأ نوكيل ًاريدتسم ٍقِلخ ٍدّضَعلا ٌمُظَع
 .ًاريثك علخلا هل ضرعي لصفملا اذه ةواخر ببسبو ًادج قيثو ريغ ءوخر لصفمب فتكلا ةرقن
 تاهجلا يف ةكرحلا ةسالسف «ةجاحلا امأ .نامأو «ةجاح :نارمأ ةواخرلا هذه يف ةعفنملاو
 ىّتش تاهج ىلإ ىتش تاكرح نم نكمتلا ىلإ اجاتحم ناك نإو  دضعلا نألف .نامألا امأو ءاهلك
 يف دضعلا لب ءاهعلختو .هتطبرأ كاتهنا فاخي ىتح مودتو هيلع رثكت تاكرحلا هذه تسيلف د

 .دضعلا قاثيإ نم ٌدشأ اهلصافم رئاس تقثوأ كلذلو «كّرحتم ديلا رئاسو «نكاس لاوحألا رثكأ

 يف امك لصفملاب طيحم يئاشغ ضرعتسم :اهدحأ : ةطبرأ ةعبرأ هنمضت دضعلا لصفمو
 فرط لع لمتشي فرطلا ضرعتسم امهدحأ :مرخألا نم نالزان ناطابرو «لصافملا رئاس
 ءامهل ٌدعم رح يف ةبراقتملا ةدئازلا نم ًاضيأ لزني عبار عم لزني بلصأو مظعأ يناثلاو .دضعلا
 دضعلا انطبتسي نأ امهنأش نمو ءدضعلا ةسامم دنع ًاصوصخ ءوه ام ضرعلا ىلإ امهلكشو
 . هنطاب ىلع ةدوضنملا لضعلاب الصتيف

 لضعلا نم هيلع دضتني ام كلذب نكيل «ءيشحولا ىلإ بذحم يسنإلا ىلإ رّعقم دضعلاو
 ناوي خلا ىلع نندللا دخل لابقإ ةرجلو نائيتالا هظباتيتاط طبات كوكو: فورغلاو بضعلاو
 ّقدأو لوطأ امهنم نطابلا يلت يتلاو ناتقصالتم ناتدئاز هيلع بكر دق هنإف لفاسلا دضعلا فرط
 لصفم اهب متيف «رهاظلا يلت يتلا امأو قورعو بصعل ةياقو يه لب «ءيش عم اهل لصفم الو
 نم ناترقن زحلا كلذ يفرط يف زح ةلاحم ال امهنيبو ءاهركذن يتلا ةفصلا ىلع اهيف ةمقلب قفرملا

 . فلخ ىلإ تحت نمو «ءمادق ىلإ قوف

 ىربكلا يه ةيشحولا ةرقنلاو .اهيلع زجاح ال ةسلمم ةاوسم امهنم ةيناقوفلا ةيسنإلا ةرقنلاو
 اذإ ىتح ميقتسملا رادجلاك لب ءرفحلا ريدتسم الو سلمم ريغ ةيسنإلا ةرقنلا اهنم يلي امو ءامهنم

 ةهجلاو .مسجلا ةيحان نم وضعلا بناج انه يهو ؛ءيش لك نم ىرسيلا ةهجلا يه :ةيسنإلا ةهجلا 7
 .اهنم اهبحاص ىلع لبقُي مل ام :مدقلاو لجرلاو ديلا نمو :ءيش لك نم ىنميلا ةهجلا يه :ةيشحولا



 هه ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 . تفقو هيلإ تلصوو يشحولا بناجلا ىلإ دعاسلا ةدئاز هيف كّرحت

 .نينيع نيترقنلا نيتاه يّمسي «طارقبأو» بيرق نع اهيلإ ةجاحلا نايب درونسو

 (2ه:ءدصم) دعاسلا حي رشت يف : رشع عساتلا لصفلا

 ماهبإلا يلي يذلا يناقوفلاو .نيدنزلا نايمسيو ًالوط نيقصالتم نيمظع نم فّلؤم دعاسلا
 لماح هنأل ظلغأ رصنخلا يلي يذلا ينالفسلاو .(224نانه) ىلعألا دنزلا ىمسيو قدأ امهنم

 ءاوتلالا ىلع دعاسلا ةكرح هب نوكت نأ ىلعألا دنزلا ةعفنمو .(ان1ه2) لفسألا دنزلا ىمسيو

 ققدو .طاسبنالاو ضابقنالا ىلإ دعاسلا ةكرح هب نوكت نأ لفسألا دنزلا ةعفنمو . حاطبنالاو

 ظلغو «لقثملا ظلغلا نع ةظيلغلا لضعلا نم ''”هفحي امب هئانغتسال امهنم دحاو ّلك نم طسولا
 ؟7كاكافملا نم اههيقحلب ان ةرفكل اهنيك ظئاورلا تانك ةرقك ىلإ اههكحانتل امهافرط
 ٌجّوعم ىلعألا دنزلاو . لضعلاو محللا نع امهيرعتو لصاةملا تاكرح دنع ةفينعلا تامداصملاو

 نسح كلذ يف ةعفنملاو .ايوتلم ةيشحولا ىلإ ًاريسي فرحنيو ةيسنإلا ةهجلا نم ذخأي هنأك
 .ضابقنالاو طاسبنالل حلصأ كلذ ناك ذإ ميقتسم لفسألا دنزلاو .ءاوتلالا ةكرحل دادعتسالا

 قفرملا لصفم حيرشت يف :نورشعلا لصفلا

 ء.دضعلا عم لفسألا دنزلا لصفمو ىلعألا دنزلا لصذم نم مئتلي هنإف قفرملا لصفم امأو

 .اهيف طبترتو ءدضعلا نم يشحولا فرطلا نم ةم.ل اهيف ةمدنهم رقن هفرط يف ىلعألا دنزلاو
 ناتدئاز هلف لفسألا دنزلا امأو .ةيوتلملاو ةحطبنملا ةكرحلا ثدحت ةرقنلا كلت ىف اهنارودبو

 هيمن يذلا عاملا بالجيم "ديلا ادعو 01054 سو ةئاناوبلا ىف نينا ةناقك هي رح اههنيب

 ةرئاد ةبدحب هيبش هرعق لكش نأ الإ ءرّعقم وه يذلا دضعلا فرط ىلع يذلا حلا يف مدنهتيل
 كّرحت اذإف «قفرملا لصفم مئتلي ٌرحلا كلذ يف لفسألا دنزلا يتدئاز نيب يذلا ّرحلا مدنهت ْنِمَف

 فلخ ىلإ ّرحلا كّرحت اذإف «قفرملا لصفم مئتلي ٌرحلا كلذ يف لفسألا دنزلا يتدئاز نيب ٌزحلا

 نع اهعنمو اهسبح ةمقلل ةسباحلا ةرقنلا نم يرادجلا ّرحلا ضرتعا اذإف ءديلا تطسبنا تحتو
 ىلإ رخآلا ىلع نيّزحلا دحأ كّرحت اذإو «ةماقتسالا ىلع دعاسلاو دضعلا فقوف طاسبنا ةدايز

 نيدنزلا افرطو .يمادقلاو يسنإلا بناجلا نم دضعلا دعاسلا سامي ىتح ديلا تضبقنا قوفو مادق
 لفسألا دنزلا ىف اهرثكأ ةكرتشم ةعساو ةرقن امهيف ثدحتو دحاو ءىشك أعم ناعمتجي لفسأ نم
 ا لاا فلا تلحس قري تانالا لاف نع دعبل ءايلوم دحيم نلوم راقالا نع هنو امو
 . اهتعفنم يف ملكتتسو «يه ام لوطلا ىلإ ةدئاز لفسألا

 (032©6م1215115-115) غمس رلا حي رشت يف : نورشعلاو يداحلا لصفلا

 .دئاز دحاوو ةعبس «غسرلا ماظعو .تعقو ْنِإ ةفآ هّمعت ًالثل ةريثك ماظع نم فّلؤم غسرلا

 . هب طيحي * محن 000(

 . تابرضلاو تامدصلا :تاكاصملا ()



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ه5

 بجي ناكف دعاسلا ىلي هنأل «ةثالث هماظعو دعاسلا ىلي فص :نيْفص ىف ىهف ةيلصألا ةعبسلا امأ

 نوي نأ تحت ةناكن «عباصألاو طشملا يلي هنأل ةعبرأ يناثلا فعلا ماظعو . قدأ نوكي نأ

 .ًالاصتاو ًامدنهت ّدشأو قرأ دعاسلا يلت يتلا اهسوؤرف ةثالثلا ماظعلا تجرد دقو ضرعأ

 مّوَقي امم سيلف نماثلا مظعلا امأو .ًالاصتاو ًامدنهت لقأو ضرعأ رخآلا فصلا يلت يتلا اهسوؤرو
 عامتجا نم فرط هل لصحي يثالثلا فصلاو . فكلا يلي بصع ةياقول قلخ لب غسرلا يفص

 طاسبنالا لصفم كلذ نم ثدحيف نيدنزلا يفرط يف اهانركذ يتلا ةرقنلا يف لخديف هماظع سوؤر

 هب نوكيف اهيلت غسرلا ماظع يف ةرقن يف لخدت لفسألا دنزلا يف ةروكذملا ةدئازلاو . ضابقنالاو

 . حاطبنالاو ءاوتلالا لصفم

 (11ءاةعدجمان5) فكلا طشم حب رشت ىف :نو رشعلاو ىناثلا لصفلا

 دنع فكلا ريعقت اهب نكميلو ةقتر نإ هنآ همست ارد مالم نم الزم امنيا تلكلا طشمو

 دودشم لصافملا ةقثوم ماظعلا هذهو . تالايسلا طبض نكميلو «تاريدتسملا ماجحأ ىلع ضبقلا

 بككلا ةدلج *'"نلوفك ول ند ةيشمو .هيوحي امل فكلا فعضيف تتشتت الئل ضعبب اهضعب

 ضعب ىلإ اهضعب ٌدشي طبرلا نإف كلذ عمو «ٌسحلا نع اهلوصف دعبت ةلصتم ماظعلا هذه تدجول
 ةعبرأ طشملا ماظعو .ٌفكلا نطاب ريعقت ىلإ يّدؤي ضابقنا ريسيل ةعواطم اهيف نأ الإ ءاقيثو اًدش

 ماظعب اهلاصتا نسحيل غسرلا يلي يذلا بناجلا نم ةبراقتم يهو .ةعبرأ عباصأب لصتت اهنأل

 دقو «ةنيابتم ةجرفنم ماظعب اهلاصتا نسحيل عباصألا ةهج يف ًاريسي جرفتتو ةلصتملا ةقصتلملاك

 .غسرلا ماظع فارطأ يف رقنب مئتلي طشملا عم غسرلا لصفمو .هتفرع امل نطاب نم ترعق

 . فيراضغ تسبلأ دق طشملا ماظع نم مقل اهلخدي

 (15©11286) عباصألا حيرشت يف : نيرشعلاو ثكلاثلا لصفلا

 ناك نإو ءماظعلا نم ةيلاخ ةّيمخل قلخت ملو .ءايشألا ىلع ضبقلا يف نيعت تالآ عباصألا

 نوكت ًآالثل كلذو ءًايهاو ًاناكمإ كمسلاو دودلا نم ريثكل امك تاكرحلا فالتخا كلذ عم نكمي دق

 اهلاعفأ نوكت الثل دحاو مظع نم قلخت ملو .نيشعترملل نوكي امم فعضأو ةيهاو اهلاعفأ

 كلذ دافأو اهددع يف ديز نإ هنأل ةثالث ماظع ىلع رصتقاو .''”نيزوزكملل ضرعي امك ةرّسعتم
 ةدايز ىلإ هطبض يف جاتحي ام طبض يف ًافعضو انْهَو ةلاحم ال ثروأ اهل تاكرح ددع ةدايز

 دادزت ةقاثولا تناك ءنيمظع نم قلخت نأ لثم «ةثالث نم لقأ نم تقلخ ول كلذكو «ةقاثَو

 ةفلتخملا تاكرحلاب نيعتملا فّرصتلا ىلإ اهيف ةجاحلا تناكو «ةيافكلا نع صقنت تاكرحلاو

 .قدأ اهسوؤرو ضرعأ اهدعاوق ماظع نم تقلخو .ّدحلل ةزواجملا ةقاثولا ىلإ اهنم ّسمأ

 ام ةبسن نسحتل كلذو «لمانألا فارطأ اهيف ام قدأ نإ ىتح جيردتلا ىلع مظعأ اهنم ةينالفسلاو

 فيوجتلا تمدعأو تبلصو .تافآلا يقوتل ةريدتسم اهماظع قلخو .لومحملا ىلإ لماحلا نيب

 .تخلس :تطشك ()

 . (؟ةاهماسم-طههلع زه»#) زازكلا ءادب نوباصملا :نوزوزكملا (0)
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 ةبدحم نطابلا ةرعقم تقلخو .ٌرجلاو ضبقلا يفو تاكرحلا يف تابثلا ىلع ىوقأ نوكتل خملاو

 دنع اهضعبل لعجي ملو .هزمغتو هكردت امل اهزمغو اهكلدو هيلع ضبقت امل اهطبض دوجيل رهاظلا
 مظع ةعفنم اهنم لصحي نأ ىلإ جيتحا اذإ دحاولا ءيشلاك اهلاصتا نسحيل بيدحت وأ ريعقت ضعب

 اهنم اهاقلت ال يتلا ةبنجلا يف بيدحت رصنخلاو ماهبإلاك اهنم ةجراخلا فارطأل نكلو ءدحاو

 ايمحل اهنطاب لعجو .تافالا يقت يتلا ةرادتسالا ةئيه هيبش مامضنالا دنع اهتلمجل نوكيل عبصأ

 نوكيو «لقثت الثل جراخ نم كلذك لعجت ملو ضبقلاب تايقالملا تحت '''نماطتتو امهعديل
 تلعجو .قصالملاك ءاقتلالا دنع ًأديج مدنهتتل لمانألا موحل ترفوو .ًاعجوم ًاحالس عيمجلا
 شضبقلا دنع اهفارطأ يوتست ىتح «رصنخلا مث «ةبابسلا مث ءرصنبلا مث «لصافم لوطأ ىطسولا

 ماهبإلاو ريدتسملا هيلع ضوبقملا ىلع ةحارلاو ةعبرألا عباصألا رٌعقتتل كلذ عم «ةجرف ىقبي الو

 يف عضو ول هنأل كلذو «هتعفنم تلطبل هعضوم ريغ يف عضو ولو ةعبرألا عباصألا عيمجل لدع

 لك ناديلا تناك امل رصنخلا بناج ىلإ عضو ولو ةحارلاب انل يتلا لاعفألا رثكأ انمدع ةحارلا نطاب

 نم عضو ول نأ اذه نم دعبأو «هيلع ضبقلا ىلع ناعمتجي اميف ىرخألا ىلع ةلبقم امهنم ةدحاو
 عبرألا تلمتشا اذإف «عباصألا رئاس نيبو اهنيب دعبلا قيضي الثل طشملاب ماهبإلا طبري ملو فلخ

 . ميظع ءيش ىلع فكلا لمتشي نأ نكمأ رخآ بناج نم ماهبإلا اهمواقو ءيش ىلع ةهج نم

 (آننغ116 طاصوعم) رصنخلاو .هيفخيو فكلا هيلع ضبقي ام ىلع مامصلاك رخا هجو نم ماهبإلاو

 فورحي اهلك (2طةلوهععو) عباصألا تايمالس تلصوو . تحت نم ءاطغلاك (81هع 5:5عع0) رصنبلاو

 «ةيفورضغ ةيشغأب ىقالتتو ةيوق ةطبرأ اهلصافم ىلع لمتشيو «ةجزل ةبوطر اهنيب ةلخادتم رقنو
 . 56522010 60هع©5) ةينامسمس ىمست راغص ماظع قاثيتسالا ةدايزل اهلصافم ف جرفلا وشحيو

 رفظلا ةعفنم يف :نورشعلاو عبارلا لصفلا

 : يناثلاو «ءيشلا ىلع ّدشلا دنع ''”نهت الف ةلمنألل ًادنس نوكيل : عبرأ عفانمل قلخ رفظلا
 : ةعبارلاو «كحلاو ةيقنتلا نم اهب نكمتيل : ةثلاثلاو «ةريغصلا ءايشألا طقل نم عبصألا اهب نكمتيل

 تانويحلاب ةعبارلاو «سانلا عونب ىلوأ ىلوألا ةثالثلاو .تاقوألا ضعب يف ًاحالس نوكيل

 ام تحت نماطتتل ةنيل ماظع نم تقلخو .فرعي امل فرطلا ريدتسم رفظلا قلخو .ىرخألا

 .دارجنالاو كاكحنالل ضرعت تناك ذإ "”ءوشنلا ةمئاد تقلخو . عدصنت الف اهكاصي

 (مءازو-طنطزو) ةناعلا ماظع حيرشت ىف :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ساسألاك امهو «قثوم لصفمب طسولا يف نالصتي ةرسيو ةنمي «نيمظع زجعلا دنع نإ

 : ءازجأ ةعبرأ ىلإ مسقني امهنم دحاو لكو «ةّينالفسلل لقانلا لماحلاو ةّيناقوفلا ماظعلا عيمجل
 ىمسي مادقلا يلي يذلاو ةرصاخلا مظعو «(1نانص) ةفقرحلا ىَمست ّيشحولا بناجلا يلت يتلاف

 )١( ضفخنت يأ .

 .فعضتو نيلت يأ (؟)

 ) )6.ومتلا وشتلا
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 عضو دقو «بدحملا دخفلا نشأر هيف لخد يذلا ريعقتلا هيف ْنأل .(1د:-هءءاهطادطسس) ذخفلا ّقح

 (ةدصانو) ةدعقملاو ناركذلا نم ينملا ةيعوأو محرلاو ةناثملا لثم ةفيرش ءاضعأ مظعلا اذه ىلع
07 

 مزسلاو

 لجرلا ةعفنم يف لمحم مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا

 كلذو ماوقلاو تابثلا امهدحأ : نيئيش يف اهتعفنم نإ + لجرلا ةعقتك يف مالكلا ةليجتا

 ةفآ مدقلا باصأ اذإو «قاسلاو ذخفلاب كلذو «ًلزانو ًادعاصو ًايوتسم لاقتنالا يناثلاو «مدقلاب
 ىدحإل نوكي .«تابث لضف نم لاقتنالا هيلإ جاتحي ام رادقمب الإ لاقتنالا نود تابثلاو ماوقلا رسع

 . لاقتنالا رسعو تابثلا لهس ةفآ قاسلاو ذخفلا لضع باصأ اذإو «نيلجرلا

 (1”عرما0) ذخفلا مظع حيرشت يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 هتحت امل لقان هقوف امل لماح هنأل ندبلا يف مظع مظعأ وهو ءذخفلا لجرلا ماظع لوأو
 «يسنولا م د ىلإ بدحم وهو ؛كرولا ٌّقح يف مدنهتيل يلاعلا هفرط ببقو
 نمل ضرعي امك ؛"”جحفلا نم عون ثدحل نحلل ةازاومو ةماقتسالا ىلع عضو ول هّنإف .فلخو
 ءيش ةلمجلا نم ثدحي ملو «قورعلاو بصعلاو رابكلا لضعلل هتياقو نسحت ملو كلت هتقلخ
 عون نم جحف ضرعل «ةيسنإلا ةهجلا ىلإ ًايناث دري مل ول مث «سولجلا ةئيه نسحت ملو «ميقتسم
 لجأل ناتدئاز لفسألا هفرط يفو «لدتعي ملف «ليملا اهنعو اهيلإ هطسبو ماوقلل نكي ملو ءرخآ
 . لصفملا ىلع مث قاسلا ىلع ًالوأ ملكتتلف ةبكرلا لصفم

 (5طهمل قاسلا مظع حيرشت رشت يف :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ةبصقلا ىّمسيو «يسنإلا وهو لوطأو ربكأ امهدحأ : نيمظع نم فلؤم دعاسلاك قاسلا
 ىهتني لفسأ نم هنأ الإ ءهنود رصقي لب ؛ .ذخفلا ىقاليال رصقأو رغصأ ىناثلاو «(151018)ىربكلا

 ىلإ بّدحت ًاضيأ قاسللو . (618) ىرغصلا قلى ربكألا هيلإ صيت يعم ىلإ
 ةبصقلاو .لدتعيو ماوقلا هب نسحيل ؛ ةةستإلا قر خا فدحت لدسألا قرطلا دبع م 1 يقحرلا
 ةدايزلا ًابجوم اهل عمتجا امل هنأل كلذو اعلا نم ركض تتاجرتو ةنيجبلاب لاسبلا رغو ىوبكلا

 بجوملا ناكو  ةكرحلل ةفخلا وهو  رغصلا يف ةدايزلاو - هقوف ام لمحو تابثلا وهو  ربكلا ىف

 دوصقملا ضرغلاب ىلوأ لّوألا بجوملاو رغصأ قلخ قاسلا يف دوصقملا ضرغلاب ىلوأ يناثلا

 ةكرحلا رسع نم ضرع ًامظع ديز ول ىتح ًالدتعم ًاردق قاسلا ىطعأو ءمظعأ قلخف ءذخفلا يف
 ةكرحلا رسعو فعضلا نم ضرع صقتنا ولو «(1783669) يلاودلاو ليفلا ءاد بحاصل ضرعي امك

 يوقو معد دقف هلك اذه عمو «ةقلخلا يف قوسلا قاقدل ضرعي امك هقوف ام لمح نع زجعلاو

 . ميقتسمل | يعملا فرط : مرسلا )000

 .(جحف :ةدام «برعلا ناسل) ناويحلاو ناسنإلا يف نيقاسلا طاسوأ نيب ام دعابت :جحفلا (؟)
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 ةكراشمو امهنيب قورعلاو بصعلا رتس لثم «ىرخأ عفانم ىرغصلا ةبصقللو «ىرغصلا ةبصقلاب

 . ءانثنالاو طاسبنالا لصفم دكأتيل مدقلا لصفم يف ىربكلاب ىرغصلا ةبصقلا

 ةبكرلا لصفم حيرشت يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 فتلم طابرب اقثو دقو «ذخفلا فرط ىلع نيتللا نيتدئازلا لوخدب ةبكرلا لصفم ثدحيو

 .ةبكرلا نيع يهو .ةفصرلاب امهمدقم مدنهتو «نييوق نيبناجلا نم نيطابرو روغلا يف داش طابرو

 نم قّلعتلا ةسلجو ''”ٌوئجلا دنع ىّقوتي ام ةمواقم هتعفنمو .وه ام ةرادتسالا ىلإ مظع وهو
 نأل مادق ىلإ هعضوم لعجو «هتكرحب ندبلا لقنب ''"ونمملا لصفملا معدو «عالخنالاو كاتهنالا
 ىلإ امأو «فينع فاطعنا فلخ ىلإ هل سيل ذإ «مادق ىلإ نوكي فاطعنالا فنع نم هقحلي ام رثكأ

 ضوهنلا دنع فنعلا هقحلي كانهو «مادق ىلإ هفاطعنا لعج لب .ريسي ءيش هفاطعناف نيبناجلا

 . كلذ هبشأ امو ٌوْثِجلاو

 ظ مدقلا حيرشت يف : نوثالثلا لصفلا

 باصتنالا ىلع نيعيل مادق ىلإ الواطم هلكش لعجو .تابثلل ةلآ قلخ دقف مدقلا امأ

 .«باصتنالا ىلإ مدقلا ليم نوكيل ّيسنإلا بناجلا يلت صمخأ هل قلخو ؛هيلع دامتعالاب

 ٌدتشي نأ بجي ام مواقيل "”ةليشملا لجرلا ةهجل ةداضملا ةهجلا ىلإ وه «يشملا ىدل ًاصوصخو
 ءايشألا ىلع ءطولا نوكيل ًاضيأو «ماوقلا لدتعيف «ةليشملا لجرلا لالقتسا ةهج ىلع دامتعالا نم

 .دعاصملا فورحو جردلا هبشي ام ىلع مدقلا لامتشا نسحيلو ديدش ماليإ ريغ نم ايتأتم ةتبانلا

 ءوطوملا ىلع لامتشالاو كاسمتسالا نسح اهنم : عفانملا ةريثك ماظع نم ةفلؤم مدقلا تقلخ دقو

 اذإو «ضوبقملا كسمي فكلاك ءوطوملا كسمي دق مدقلا نإف «هيلإ جيتحا اذإ ضرألا نم هيلع

 نوكي نأ نم نسحأ ناك «كاسمتسالا اهيددوخي ةئيه ىلإ ةئازاي: كرحعي نأ ايهتي كسمتسملا ناك

 ماظعو .هماظع رثك ام لكل ةكرتشملا ةعفنملا اهنمو «لكش دعب لكشب لكشتي ال ةدحاو ةعطق

 هب (11هءإ ط6026©) بقعو «قاسلا عم لصفملا لمكي هب (45128ة105) بعك :نورشعو ةتس مدقلا

 .ءطشملاب لصتي اهب غسرلل ماظع ةعبرأو . صمخألا هب (71371هن13ع طمه6ع) يقروزو «تابثلا ةدمع

 نسحي هبو .«ّيشحولا بناجلا ىلإ عوضوم سدسملاك (0116010 5026) يدرن مظع اهنم دحاوو

 دشأ هنم يناسنإلا نإف «بعكلا امأو ءطشملل ماظع ةسمخو «ضرألا ىلع بناجلا كلذ تابث

 بقعلا نأ امك «ةكرحلا يف ةعفانلا مدقلا ماظع فرشأ هنأكو ناويحلا رئاس بوعك نم ًابيعكت
 نيتبصقلا نم نيئتانلا نيفرطلا نيب عوضوم بعكلاو «تابثلا يف ةعفانلا لجرلا ماظع فرشأ

 يف هافرط لخديو «يسنإلاو يشحولا هيبناجو هافقو هالعأ نم ينعأ ؛هبناوج نم هيلع نايوتحي
 . زكر لوخد نيترقن يف بقعلا

 .نيتبكرلا ىلع سرلجلا :ٌّوثجلا )١(

 .لوؤسملاو مزلملا :ونمملا (6)

 .ةعوفرملا :ةليشملا (9)
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 هيلع نمؤيو امهنيب لصفملا قثوتيو امهلاصتا نسحي هب بقعلاو قاسلا نيب ةطساو بعكلاو
 فرحنم هنأ صمخألا ببسب نظي دق ناك نإو «ةقيقحلاب طسولا يف عوضوم وهو «بارطضالا
 . ًايلصفم ًاطابترا مادق نم يقروزلا مظعلا هب طبتري بعكلاو . يشحولا ىلإ

 1 هدانا 1827 ترا ماطخ نمنح مادق نمو فلخ نم بقعلاب لصتم يقروزلا اذهو

 . هتلعج تئش نإو .ًادرفم ًامظع هب تددتعا تئش نإ يذلا يدرنلا مظعلاب يشحولا بناجلا نمو

  مواقيل فلخ ىلإ ريدتسم بلص بعكلا تحت عوضوم وهف بقعلا امأو .غسرلا ماظع عبار

 دنع رقتسملا ىلع مدقلا قابطناو ءطولا ءاوتسا نسحيل لفسألا سلمم تافآلاو ''”تاكاصملا
 أريسي اريسي قدي ةلاطتسالا ىلإ ًاثلثم قلخو «ندبلا لمحب لقتسيل مظعلا ىلإ هرادقم قلخو مايقلا

 ىلإ فلخ نم ًأجّردتم صمخألا ريعقت نوكيل ّيشحولا ىلإ صمخألا دنع لحمضيف يهتني ىتح
 لقأ هماظع نآلو «نافنص كاذو ءدحاو فص هنأب فكلا غسر فلاخيف غسرلا امأو .هطسوتم

 .مدقلا يف اهنم رثكأ لامتشالاو ةكرحلا ىلإ ٌفكلا يف ةجاحلا نأ كلذ يف ةعفنملاو . ريثكب ًاددع

 كاسمتسالا يف ٌرضت لصافملاو ءازجألا ةرثك نألو «تابثلا يه مدقلا يف ةعفنملا رثكأ ذإ

 مدع نأ امك «طرفملا جارفنالاو ءاخرتسالا نم اهل لصحي امب هيلع موقملا ىلع لامتشالاو

 كاسمتسالا نأ ملع دقف ءمئالملا لدتعملا طاسبنالا نم هب توفي امب كلذ يف رضي الصأ ةلخلخلا

 امأو .قفوأ ًارادقم مظعأو ًاددع لقأ وه امب لالقتسالاو «قفوأ ًارادقم رغصأو ًاددع رثكأ وه امب

 ةسمخ تناك ذإ «عباصألا نم دحاو اهنم دحاو لكب لصتيل ةسمخ ماظع نم قلخ دقف مدقلا طشم

 لامتشالاو ضبقلا ىلإ اهنم ٌدشأ ةقاثولا ىلإ اهيف ةجاحلا تناك ذإ ءدحاو فص ىف ًةدضنم

 رمق ءاهبإلا امأ و تايمااس كال نم وهف ءاهبإلا قريش عيبا لكوكقكلا عباتصا يف نيدونصتتملا
 ةينامثو نيتئام نوكت تدع اذإ ماظعلا هذه عيمجف «ةيافك هيف ام ماظعلا يف نذإ انلق دقف نيتيمالس

 "”.نيينانويلا ةباتك يف ماللاب هيبشلا مظعلاو تاينامسمسلا ىوس نيعبرأو

 (3/115ء165) لضعلا ىف :ةيناثلا ةلمجلا

 الصف نوثالث يهو
 (1ءم002) رتولاو لضمعلا و (71626 بصعلا يف يلك مالك : لّوألا لصفلا

 ([1.عودنصء26) طابرلاو

 ةطساوب غامدلا نم اهيلإ ضيفت ةوقب ءاضعألل متت امنإ ةيدارإلا ةكرحلا تناك امل لوقنف

 ةكّرحتملا ءاضعألل لوصأ ةقيقحلاب يه يتلا ماعلا اهلاصتا نسحي ال بصعلا ناكو ءبصعلا

 نم تبنأف ىلاعت قلاخلا فطلت «ةفيطل ةبصعلاو ةبلص ماظعلا تناك اذإ ءلّوألا دصقلاب ةكرحلا يف

 املو ٍدحاو ٍءيشك هب هكبشو بصعلا عم هعمجف «ًاطابرو ًابقع ىّمسي بصعلاب ًاهيبش ًائيش ماظعلا
 ةدايز غلبي ال بصعلا ناك ذإ ءأقيقد لاح لك ىلع طابرلاو .بصعلا نم مئتلملا مرجلا ناك

 )١( تامدصلا :تاكاصملا .

  69لكشلا اذهب ؛ ينانويلا اذماللا فرح ينعي )8(.
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 هتبنم دنع همجح ناكو «هب ٌدتعي ًاغلبم هتبنم يف هظلغو همجح ىلع ءاضعألا ىلإ ًالصاو همجح
 بصعلا ىلإ دئسأ ولف ءبصعلا جراخمو سأرلا مجحو .عاخنلاو دل رب دب

 ءاضعألا يف بعشتيو مسقنيو عزوتي امدنع اصوضخو: ةكمتملا ةفحخ ىلغ وهو ةاضغألا كيرحت

 كلذ يف ناكل هتبنمو هئدبم نع دعابتي امدنعو «لصألا نم ًاريثك ٌقدأ دحاولا مظعلا ةصح ريصتو

 ءأفيل طابرلا نمو هنم مئتلملا مرجلا شيفنتب ًاظلغ هدافأ نأ هتمكحب ىلاعت قلاخلا رّبدف «رهاط داسف

 كلذ ةلمج نوكي ؛ «بصعلا رهوج نم روحملاك ًادومع :لهسوتوءانغ ةعيشفتو انه ةللخ اازعز

 وه وضعلا اذهو «لذجملا ءاشغلاو يشاحلا محللاو امهفيلو بقعلاو بصعلا نم ًافلؤم ًاوضع

 بناج ىلإ اهنم ذفانلا بصعلاو:طابرلا نم مئتلملا رتولا تبذج تصّأقت اذإ يتلا يهو ةلضعلا

 وعلا ةعاتنا رت رلا ىشرشما تتسلا اذإر وفعلا تدق متحف ةويقفلا
 (15ع رمانتكءاعد ه/ طع ؟206) هجولا لضع حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 ءاضعألاو .هجولا يف ةكرحتملا ءاضعألا ددع ىلع يه هجولا لضع نأ مولعملا نم

 ناتفشلاو .نيتفشلا نم ةكرشب دخلاو نايلاعلا نانفجلاو ناتلقملاو ةهبجلا ىه هجولا ىف ةكّرحتملا

 فسأل كنلاو نتا ألا اف راسو اههدحتو

 (1طع ممانكءاع5د هؤ طع ؟ه:طعدل) ةهبحلا لضع حيرشت رشن يف : : ثلاثلا لصفلا

 اد هب طك ةيبجلل فلدع نحنا اذ قت: ننال و عم ن0 ل و دا عت ةوجلا] امآ

 الب اهنع كّرحتملا وضعلا يقالتو اهنع هطشك عنتميف .دلجلا ماوق نم ًاءزج نوكي نأ داكي ىتح

 هذه ةكرحبو رتولاب هلثم كيرحت نسحي الو ءافيفخ اضيرع ادلج اهنع كّرحتملا ناك ذإ رتو
 . اهئاخرتساب ضيمغتلا يف نيعلا نيعت دقو نابجاحلا عفتري ةلضعلا

 (1طع ماندعاعو ه4 طع نء-طدلا) ةلقملا لضع حب رشت يف : عبا رلا لصفلا

 لفسأو قوف عبرألا اهبناوج يف اهنم عبرأ : تس لضع ىيهف ةلقملل ةكّرحملا لضعلا امأو

 ىلإ ناكرحي امه ام بيروتلا ىلإ ناتلضعو ءهتهج ىلإ نيعلا كّرحي امهنم دحاو لك نييقأملاو
 اهعم امو اهب اهثبشتل دعب اهنأش ركذي يتلا ةفوجملا ةبصعلا معدت ةلضع ةلقملا ءاروو «ةرادتسالا

 اهتيشغأل ضرع دق ةلضعلا هذهو .قيدحتلا دنع اهطبضيو ظحجملا ءاخرتسالا اهعنميو اهلقثيف

 مهضعب دنعو ؛ٌةدحاو ٌةلضع نيحّرشملا ضعب دنع يهف اهرمأ يف ككش ام بّعشتلا نم ةيطابرلا
 .دحاو سأر اهسأرف لاح لك ىلعو «ثالث مهضعب دنعو «ناتلضع

 (1طع متدءاءعد ه6 طع هنءاتل5) نفحلا لضع حيرشت رشن يف : : سماخلا لصفلا

 ةكرحب متيو ىتأتي ضرغلا ذإ ةكرحلا ىلإ جاتحم ريغ هنم لفسألا ناك املف نفجلا امأو

 ام تالآلا ليلقت ىلإ ةفورصم ىلاعت هللا ةيانعو «قيدحتلاو ضميغتلا هب لمكيف ءهدحو ىلعألا
 نفجلا نوكي نأ نكمي دق ناك نإو هنإو «فرعي ام تافآلا نم ريثكتلا يف نإ لخي مل اذإ «نكمأ

 ىلإو ءاهيدابم نم لاعفألا بيرقت ىلإ ةفورصم عناصلا ةيانع نكل ًاكرحتم لفسألاو ءًانكاس ىلعألا
 تبنم ىلإ برقأ ىلعألا نفجلاو «جاهنم موقأو قيرط لدعأ ىلع اهتاياغ ىلإ بابسألا هيجوت
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 ىلعألا نفجلا ناك املو .بالقناو فاطعنا ىلإ جتحي مل هيلإ كلس اذإ بصعلاو «باصعألا
 ىلإ جاتحي ضيمغتلا ناكو «ضيمغتلا دنع رادحنالاو دعا يتكرح ىلإ جاتحي

 .قوف ىلإ ًاعفترمو لفسأ ىلإ ًافرحنم بصعلا اهيتأي نأ نم دب نكي مل «لفسأ ىلإ ةبذاج ٍةلضع
 ولو «نفجلا طسوب اّمإو ,«نفجلا فرطب اّمِإ : لصتت نأ نم ةدحاو تناك نأ ولخي ال ٍذئتيح ناكف

 فرطب الإ لصتت مل فرطلاب تلصتا ولو ؛هيلإ ًةدعاص ةقدحلا تطغل نفجلا طسوب تلصتا
 يتلا ةهجلا يف ضيمغتلا دتشيف «بّروتي ناك لب ٠ .لادتعالا ىلع نفجلا قابطنا نسحي ملف .دحاو

 لكاشي ناك «لب قابطنالا يوتسي نكي ملف ؛ىرخألا ةهجلا يف فعضيو ءألوأ رتولا يقالت
 نابذجي "'”نيقوملا ةهج نم ناتبان ناتلضع لب «ةدحاو ةلضع قلخي ملف ''"وقلملا نفج قابطنا
 طسبنيف نفجلا طسو ىتأت ةلضع هيفكت ناك دقف نفجلا حتف امأو .اهباشتم ًابذج لفسأ ىلإ نفجلا

 نيب ةماقتسالا ىلع لزنت ةدحاو كلذل تقلخف تحتف تجّئشت اذإف نفجلا فرح ىلع اهرتو فرط
 . بدهلا تبنم تحت شرفنم فورضغلاب هيبش مرجب ةضرعتسم لصتتف نيءاشغلا

 ([طع منءاع5 ه2 طع ءهطفعا) دخلا لضع حب رشت يف : سداسلا لصفلا

 ةكرحلاو «ةفشلا ةكرشب ةيناثلاو «لفسألا ٌكفلا ةكرحل ةعبات امهادحإ :ناتكرح هل ٌدخلا

 رخآو وضع ةكرشب هل يتلا ةكرحلاو ءوضعلا كلذ لضع اهببسف ءرخآ وضع ةكرحل ةعبات هل يتلا

 اذهبو ةضيرع ةنجو لك يف ةدحاو ةلضعلا هذهو «ةكرشلاب وضعلا كلذلو .هل يه لضع اهببسف
 «يمارم' ةنيرإ نم اهبايحشللا ناك ذإر ««ارجأ ةميرأ نسا كرت امهم ةدكلار لجو .فرعي مسالا

 ىلإ مفلا بذجتو لفسأ ىلإ نيتفشلا يفرطب ل ا ةوقرتلا نم هؤشنم :اهدحأ
 . انووم ايدج لفسأ

 نم ئشانلاف «بارولا ىلع اهفل رمتسيو نيبناجلا نم ةوقرتلاو ّصقلا نم هؤشنم :يناثلاو
 ءرسيألا ةفشلا فرط لفسأب نيميلا نم ئشانلا لصتيف .ذفنيو لامشلا نم ئشانلا عطاقي نيميلا
 ةطيرخلا كلس لعف مادق ىلإ هزربأف مفلا قّيض فيللا اذه جْئشت اذإو . دضلاب لامشلا نم ئشانلاو
 ولا

 ةفشلا ليميو لضعلا كلتب لصتم قوف لصتيو فتكلا يف مرخألا دنع نم هؤشنم : ثلاثلاو

 . ةهباشتم ةلامإ نيبناجلا ىلإ
 ىرح لجل كريو دخلا ءارجاب لصتيو ندد احبو ةدرلا ضان نم عارلاو

 . هنذأ تكّرحف هب تلصتاو سانلا ضعب ؛ يف نذألا زرغم نم ادج تبرق امبرو «ةفشلا اهعبتت ٌةره

 (15ع مصحنكعاء5 ه6 طع انم) ةفشلا لضع حب رشت ىف : عباسلا لصفلا

 ءاهّصخي ام اهلضع نمو ء«ّدخللو اهل كرتشم هنأ انركذ ام اهلضع نمف ةفشلا امأ

 . (ةءاو] طوعولزةزك) ةوقللا ءادب باصملا :وقلملا 20020

 .اهرخؤم نيعلا نم وهو (تةمه؛طاتق-ةموانلامك هعنات-0مدمعج هأ ءالع) قوم ىتنثم 6

 .اهيف ام ىلع طاخت مدألاو قرخلا نم نوكت سيكلا لثم ةنه :ةطيرخلا (9)



 7 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلاا

 «لفسأ نم :نائثاو ءاهفرط برقب لصّتيو نيتتجولا تمس قوف نم اهيتأي :اهنم جوز : عبرأ لضع
 هتكرح اهدحو تكّرحت اذإ اهنم ةدحاو لك نأل ءاهدحو ةفشلا كيرحت يف ةيافك عبرألا هذه يفو

 تاهجلا ىلإ اهتاكرح اهل متيف اهيبناج ىلإ تطسبنا نيتهج نم نانثا كرحت اذإو «ءقشلا كلذ ىلإ
 دق ةكرتشملا لضعلا فارطأو عبرألا هذهو «ةيافك عبرألا هذهف .كلت ريغ اهل ةكرح الو ءعبرألا

 تناك ذإ «ةفشلاب صاخلا رهوجلا نم اهزييمت ىلع ٌسحلا ردقي ال ةطلاخم ةفشلا مرج تطلاخ

 . هيف مظع ال ايمحل انيل اوضع ةفشلا

 (16 1/111 ه1 طع هه5531) رخنملا لضع حيرشت رشت يف ا: : نماثلا لصفلا

 .ناتيوق ناتريغص ناتلضع امهب لصتي دقف «ةبنرألا افرط امأ

 ءاضعأ تاكرح نأل ءرثكأ اهيلإ ةجاحلا ىتلا لضعلا رئاس ىلع قيضت ال ىكلف رغصلا اَمأ

 قرا عرج ىلإ. ةعلاحبلا نيم نسما انينلإ ناحل: االودو ارك ونكأو ادده رعكا ةفشلاو نغلا
 ةنجولا ةيحان نم امهدرومو «مظعلا تاوفب امهتوفي ام امهتوقب اكرادتيل نيتيوق اتقلخو .ةبنرألا
 . كلذ ملعاف امهيلإ امهكيرحت نأل نيتنجولا يتيحان نم اتدرو امنإو ءالَّوأ ةنجولا فيل ناطلاخيو

 (1طع طما0ن5ن1مو 01 طع 7 لفسألا كفلا لضع حب رشت ىف : عساتلا لصفلا

[21-2122011( 

 نأ : اهنم عفانمل (آ1] ممعر» 513:112-12199) ىلعألا كفلا نود ةكرحلاب لفسألا كفلا ٌصخ دق

 اهيف ىكنت ةفيرش ءاضعأ ىلع لامتشالا نم ىلخألا كيرحت نأ اهنمو ء.نسحأ فخألا كيرحت

 هلصفم نكي مل هكيرحت لهسي ثيحب ناك ول ىلعألا كفلا نأ اهنمو «ملسأو ىلوأ ةكرحلا

 قوف نوكت نأ ىلإ اهيف جتحي مل لفسألا كفلا تاكرح مث «قائيإلاب هيف ًاطاتحم سأرلا لصفمو
 كفلا لهست ةحتافلاو قحسلاو غضملا ةكرحو قابطنالا ةكرحو رغفلاو مفلا حتف ةكرح «ةثالث

 نأ بجي قابطإلا ةكرح نأ نيبف «نيبناجلا ىلإ هليمتو «هريدت ةقحاسلاو ؛هليشت ةقبطملاو «هلزنتو
 قلخف «بيروتلاب ةقحاسلاو ءدضلاب ةرغافلاو ,قوف ىلإ جّنشت ولع نم ةلزان لضعب نوكت
 «ناسنإلا يف امهرادقم رغص دقو «نيتفتلم نايّمستو .غدصلا يتلضعب نافرعت ناتلضع قابطولل

 ةضراعلا فثاكرحيلا ذإو 6 نؤولا هفقخ ةعاعم ندقلا ينم قايتآلا ىف امهب كرحتلا وضعلا ذإ
 مظعأ لفسألا ٌكفلا ناويحلا رئاس يف امأو ءٌفخأ نيتلضعلا نيتاه نع ةرداصلا وضعلا اذهل
 ناتاهو . فنعأ عطقلاو '''مدكلاو عطقلاو شهنلا فانصأ يف امهب كيرحتلاو «ناسنإلل امم لقثأو

 امهنيب سيلو «نيللا ةياغ يف مرج وه يذلا غامدلا وه يذلا ادبملا نم امهبرقل ناتنّيل ناتلضعلا
 ىشغ نإ تافآلا يف امهايإ غامدلا ةكراشم نم فاخي املو كلذلف ءدحاو مظعألا غامدلا نيبو

 ماقسألا نم ههبشي امو ؛'””ءاسرسلا ىلإ هل ضورعملاب يضفي ام تقفتا نإ عاجوألاو تضرع

 .مفلا ىندأب ضعلا :مدكلا )١(

 (5دمومس 0ع طفانو-1همعم جاند-8مععمطهلنانو) : ةيزيلكنإلاو ةينانويلاو ةينيتاللاب ءامسأ ةدع اهلو « لصألا ةيسراف٠ (؟)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 1

 هيبش "نك يف اهذفنو «جوزلا يمظع يف غامدلا نم اهعبنمو اهئشنم دنع هناحبس قلاخلا اهنفد
 3 هتافاح سبلملا ءاهعم راملا ذفنملا بقث جيرافت نمو جوزلا يمظع نم مئتلم '”جزألاب

 اليلق لوألا اهتبنم نع دعبيو ءأريسي ًاريسي اهرهوج بلصتيل جوزلا ةرواحم ىلإ ةحلاص ةفاسم
 «لفسألا ُكفلا ةفاح ىلع لمتشي ميظع رتو اهل ثدحي نيتلضعلا نيتاه نم ةدحاو لكو ءاليلق
 كفلا ىلإ نيتردحنم مفلا لخاد نيتكلاس نيتلضعب اتنيعأ دق ناتلضعلا ناتاهو هلاشأ جّئشت اذإف
 رتولاو .ةّوق لضفب هيف راهظتسالا ريبدتلا بجوي امم ليقثلا داعصإ ناك ذإ «نيتزاقم يف لفسألا

 ةقاثولل امهفرط نم ال امهطسو نم أشني نيتلضعلا نيتاه نم تبانلا
 دحتتف نذألا فلخ يتلا ةيربإلا دئاوزلا نم اهفيل أشني دقف كفلا لازنإو رغفلا لضع امأو

 ةلضع ريصتو ًامحل يشتحتف «ىرخأ ةرك شفتنت مث ةقاثو دادزتل ارتو صلختت مث «ةدحاو ةلضع
 اذإف نقذلا ىلإ كفلا فطعم يقالت مث «تافالا لانمل دادتمالاب ضرعت الئل ةرركم ةلضع ىمستو

 لّفستلا ىلع ًانيعم يعيبطلا لفثلا ناك املو «ةلاحم ال لفستيف .فلخ ىلإ ىحللا تبذج تصلقنا
 اذإ ةثلثم ةلضع بناج لك نم ناتلضع امهف غضملا لضع امأو «نيعم ىلإ جتحي ملو «ناتنثا ىفك
 لفسألا كفلا ىلإ ردحني امهدحأ :ناقاس اهل دتما ةنجولا يف اهاياوز نم يتلا ةيوازلا اهسأر لعج
 اهيلي امب ةيواز لك تثبشتو امهنيب اميف ةميقتسم ةدعاق تلصتاو «جوزلا ةيحان ىلإ يقتري رخآلاو

 لوف ليم دأ امل ةنوكل ليبي اهتكزتس يرحب ذل ينقل: يف ةفلدحم كايج ةلقعلا ةذهل وكلا
 . غضملاو قحسلا اهنيب اميف مئتلي هنّنقم

 (1[طع ممانكءأع5د ه4 اطع ةءدلم) سأ رلا لضع حب رشت يف : رشاعلا لصفلا

 ةكرح اهب نوكت قنعلا تازرخ نم سمخ عم ةكرتشم تاكرحو «ةيصاخ تاكرح سأرلل نإ

  ةكرتشملاو ةيصاخلا ىنعأ  نيتكرحلا نم ةدحاو لكو ءأعم ةبقرلا ليمو سأرلا ليم نم ةمظتنم
 انزو ةويمملا نلإ ةلئاه نوكت نأ امد «فلخي ىلإ ةفظعس ةوكت ذأ اهزو "”ةسكنتم نوكت نأ ام

 . ةرادتسالا ةئيه ىلع تافتلإلا ةكرح امهنيب امم دلوتي دقو .راسيلا ىلإ ةلئام نوكت نأ

 امهفيلب ناثبشتي امهنأل نيتحان نم نادرت ناتلضع يهف «ةصاخ سأرلل ةسكنملا لضعلا امأ
 ةلضع امهنأ ّنظ امبر «نيتلصتملاك نايقتريو «تحت '*”سقلا ماظع نمو «قوف نينذألا فلخ نم
 بعشتي امهدحأ فرط نأل لضع ثالث امهنأ ّنظ امبرو «ناتلضع امهنأ ّنظ امبرو «ةدحاو

 نأ لا نسكتت اعيمج اك رجتت ثزو ههقنق نإ التان شأرلا سكت امهدحا كدت اذإف:: نيسأو ريض
 عوضوم جوز وهف «مادق ىلإ ًاعم ةبقرلاو سأرلل ةسكنملا لضعلا امأو «الدتعم مادق ىلإ ًاسكنت

 يلي يذلا هنم ءزجب جّئشت نإف ءامهب محتليف ةيناثلاو ىلوألا ةرقفلا ةيحان ىلإ صلخي ءيرملا تحت

 .الوط ىنبي تيب :جزألا (6)

 .بقع ىلع ًاسأر ةبولقم :ةسكنتم (*)

 نم عالضألا فارطأ هيف زورغملا ردصلا مظع وهو ءداصلاب «ٌصقلا» باوصلاو لصألا يف اذك :سقلا (5)
 3 معيد . نيبناجلا



 هه ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 لضعلا امأو .ةبقرلا سكن نيترقفلا ىلع محتلملا ءزجلا لمعتسا نإو .هدحو سأرلا سكن ءيرملا

 هذه تبنمو .اهانركذ يتلا جاوزألا تحت ةسوسدم جاوزأ ةعبرأف فلخ ىلإ هدحو سأرلل ةيقلملا

 ىتأي ام اهنمو فلخلا طسو نم دعبأ هتبنمو «نسانسلا ىتأي ام اهنمف : لصفملا قوف وه جاوزألا

 ةنسنس ىيتأي جوزو . قوف ىلوألا ةرقفلا يحانج ناي جوز كلذ نمف طسولا ىلإ اهتبنمو ةحنجألا

 الب فلخ ىلإ سأرلا نابلقي نالوألا ناجوزلاو . ىلوألا ةرقفلا حانج مزليف «يشحولا ىلإ بارولاب

 .رهاظ بيروت عم فلخ ىلإ بلقي عبارلاو «ليملا دوأ موقي ثلاثلاو .ادج ريسي ليم عم وأ «ليم

 ىلإ نسآرلا كزحت اعيمتح اختشت اذإو :«ةعهج ىلإ نمآرلا ليم هدخو لاغ امهيأ عيارلاو ثلاثلاو

 جوزو «ةرئاغ جاوزأ ةثالثف قنعلا عم سأرلل ةبلقملا لضعلا امأو .ليم ريغ نم ًابلقنم فلخ

 جاوزألا ةثالثلا امأو .ةبقرلا ىلإ هيقاب لزنيو غامدلا رخؤم مظع هتدعاق «ثلثم هنم درف لك ؛للجم

 ام طّسوتي جوزو ءأدج ةحنجأ ىلإ ليمي جوزو «راقفلا يبناج ىلع ردحني جوزف ءهتحت ةطسبنملا
 . ةحنجألا فارطأو راقفلا ىبناج نيب

 دحاولا جوزلا «سأرلا لصفم نامزلي ناجوز يهف نيبناجلا ىلإ سأرلل ةليمملا لضعلا امأو

 ءاراسي هنم درفو انيمي هنم درف «ةيناثلا ةراقفلاو سأرلا نيب لصي يذلا وهو مادقلا هعضوم امهنم

 .ةرسي هنم درفو ةنمي هنم درف «سأرلاو ىلوألا ةرقفلا نيب عمجيو .فلخلا هعضوم يناثلا جوزلاو

 اجّنشت ةدحاو ةهج يف نينثا يأو .«بيروت عم هتهج ىلإ سأرلا لام جّئشت اذإ ةعبرألا هذه ّيأف

 اتبلق ناتيفلخلا وأ «سيكنتلا يف اتناعأ «ناتيماذقلا تكرحت نإو بروم ريغ اليم امهيلإ سأرلا لام
 يه عبرألا لضعلا هذهو .ًايوتسم سأرلا بصتتنا ًاعم عبرألا تكّرحت اذإو ءفلخ ىلإ سأرلا

 ىرخألا هلانت ام ىرخألا لضعلا تحت اهزارحنابو اهعضوم ةدوجب كرادتت اهنكل .لضعلا رغصأ

 : امهدحأ : نيداضتم نيينعم ىلإ ناجاتحي نيرمأ ىلإ اجاتحم سأرلا لصفم ناك دقو ءربكلاب
 كلذو تاكرحلا ددع ةرثك ىناثلاو ,تاكرحلل هتعواطم ةلقو لصفملا قائيإب قّلعتم كلذو «ةقاثولا

 ردك لضحت ىلا ةقانولا ىلإ ةعاقتسا لا عتاقننلا ءانر| ورحت نءاعو الوب نمقمللا ىنالكار قلمك
 قيسلال ترو ني قلاختلا نينجا هللا كل راق ناكض رذلا ليفحتت هب ةطحقلا فعلا تاق

 (1طع ماتكءاعد ه2 طع ةرحنجلا لضع حيرشت ىف :رشع ىداحلا لصفلا

1213927 

 اهدحأ :ةثالث فيراضغ نم فلؤم وهو .ءتوصلل ةلآ قلخ ىفورضغ وضع ةرجنحلا

 (1 0 يسرتلاو يقردلا ىمسيو نقذلا تحت قلحلا مادق ةرحبلاو سجلا هلاني يذلا فورضعغلا

 فورضعغ ىناثلاو . ةسرتلا ضعبو ةقردلا هبشي رهظلا بدحم نطابلا رعقم ناك ذإ .«©0:138©)

 بوبكم ثلاثو . (آدهمصتسه هه) هل مسا ال يذلا هنأب فرعي هب .«طوبرم قنعلا يلي هقلخ عوضوم

 هل مسا ال يذلا نيبو هنيبو .لاصتا ريغ نم يقردلا يقاليو هل مسا ال يذلاب لصتي امهيلع

 طباورب امهب ناتطوبرم هل مسا ال يذلا نم ناتدئاز امهيف مدنهت هيف نيترقئب فعاضم لصفم

 ش 6م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 ءهل مسا ال يذلا ىلإ يقردلا مامضنابو ء(مصاعممأل هةعاتلقعع) يراهجرطلاو «يبكملا ىمسيو

 يقردلا ىلع يراهجرطلا بابكنابو ءاهقيضو ةرجنحلا عسوت نوكي رخآلا نع امهدحأ دعابتبو
 ثلثم مظع اهمادقو ةرجنحلا دنعو ءاهقالغناو ةرجنحلا حاتفنا نوكي هنع هيفاجتبو هايإ هموزلو .

 ./1 اذكه هلكش ذإ نييناتويلا فورح يف ''”ماللا ةباتكب ًاهيبشت يماللا مظعلا ىمسي

 .ةرجنحلا لضع فيل هنم أشني ًادنسو أئبشتم نوكي نأ مظعلا اذه ةقلخ يف ةعفنملاو ظ

 يراهجرطلا مضت لضعو «هل مسا ال يذلا ىلإ يقردلا مضت لضع ىلإ ةجاتحم ةرجنحلاو

 اهنم ةرجنحلل ةحتفنملا لضعلاو ةرجنحلا حتفتف «نييرخألا نع يراهجرطلا دعبت لضعو «هقبطتو

 . هيلع أطسسبنم محتليو «يقردلا مدقم يتأيف «(83013 60ه0) يماللا مظعلا نم أشني جوز

  لضع ىف دعي جوزو ةرجنحلا تعستاف «قوفو مادق ىلإ يراهجرطلا زربأ جئشت اذإف
 سقلا نطاب نم امهؤشنمو . امهنيب تاكرتشملا يف هدعن نأ ىرن نحنو لفسأ ىلإ ةبذاجلا موقلحلا

 نايتأت هاتلضع امهدحأ :ناجوزو رخآ جوز اهبحصي ناويحلا نم ريثك يفو .يقردلا ىلإ

 نم أربتف فلخ ىلإ هاتبذجو يراهجرطلا اتعفر اتجنشت اذإ هب نامحتليو فلخ نم يراهجرطلا
 ظ .ةرجنحلا تعسوتف يقردلا ةماضم

 ًاضرع هاتدمو يقردلا نع هاتلصف اتجنشت اذإف «يراهجرطلا يتفاح هاتلضع يتأت جوزو
 يماللا ةيحان نم يتأي جوز اهنمف «ةرجنحلل ةقيضملا لضعلا امأو «ةرجنحلا طاسبنا يف ناعأف

 ال يذلا ءارو هيدرف افرط دحتي ىتح هل مسا ال يذلا ىلع فتليو ضرعتسي مث «يقردلاب لّصتيو
 يفرط نيب ام لصي ناتفعاضم ناتلضع امهنأ نظ امبر لضع عبرأ اهنمو . قّيض جئشت اذإف هل مسا

 نطبتسم امهنم ًاجوز نأ نظي دقو «ةرجنحلا لفسأ قّيض جئشت اذإف «هل مسا ال يذلاو يقردلا
 اذإ ىتح ةرجنحلا لخاد فلخت نأ اهعاضوأ نسحأ ناك دقف ةقبطملا لضعلا امأو .رهاظ اجوزو

 «يقردلا لصأ نم أشني ًاجوز كلذك تقلخف «هتقبطأف «لفسأ ىلإ يراهجرطلا تبذج تلصقت

 تذدش تصأقت اذإف ةرسيو ةنمي هل مسا ال يذلا لصأو . يراهجرطلا يتفاح ىلإ لخاد نم دعصيف

 اتقلخو «سفنلا رصح يف باجحلاو ردصلا لضع مواقي ًاقابطإ ةرجنجلا تقبطأو لصفملا

 ؛ةرجنحلا قابطإ امهفلكت يف امهتوقب اكرادتيل نيتيوق «ةرجنحلا لخاد اقيضي الئل نيتريغص
 ليلق عم نيتدعاص ةماقتسالا ىلع وه امهكلسمو ريصقتلا نم رغصلا هثروأ ام ةذشب سفنلا رصحو

 تحت ناتعوضوم ناتلضع دجوي دقو هل مسا ال يذلاو يقردلا نيب لصولا هب ىتأتي فارحنا

 .روكذملا جوزلا نانيعي يراهجرطلا

 (1طع رحاتقعأعو ه1 اطع مطقضباتك) م وقلحلا لضع حب رشت ىف : رشع ىناثلا لصفلا

 باب يف هانركذ جور امهدحأ : لفسأ يلا هنابذجي ناجوز هلف .ةلمحج موقلحلا امأو ظ

 مث . (139010 طمصدع) يماللاب لصتيف ىقت َت 7 نقلا نم اضيأ تبان جوز رخآلاو «.ةرجنحلا

 .اذماللا ينعي )000

 . نيبناجلا نم عالضألا فارطأ هيف زورغملا ردصلا مظع وهو ءداصلاب «ٌصقلا» باوصلاو ءلصألا يفاذك (؟)
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 دنع ناتعوضوم ناتلضع امهو «ناتغنغنلا ىه هتلضعف قلحلا امأو . لفسأ ىلإ هبذجيف «موقلحلاب

 . كلذ ملعاف داردزالا ىلع ناتنيعم قلحلا

 (3/4ندءاع5 هأاطع طقتم1ل طهصع) ىماألا مظعلا لضع حي رشت ىف : رشع ثلاثلا لصفلا

 ما كوم بوب وب ومو كايخ و

 1 و ع ا 0 ىَحَللا ىلإ هيذجي يذلا. وهو ءمظعلا اذه

 ] يبناج ىلإ مظعلا اذه بذجي ًاضيأ اذهو ءمظعلا اذه نم ىلعألا فرطلا ىلإ ناسللا تحت

 طخلا نم لفسألا فرطلاب لصتيو «ناذآلا دنع يتلا ةيمهسلا دئاوزلا نم هؤشنم جوزو ء«يحللا

 .ركذيو ركذ دقف هريغ هكرشي يذلا امأو «مظعلا اذه ىلع يذلا ميقتسملا

 (3/ن5دءاعد ه2 طع (همعدع) نأسللا لضع حي رشت يف :رشع عبا رلا لصفلا

 ةيمهسلا دئاوزلا نم نايتأي ناتضرعم ناتنثا : عست لضع يهف ءناسّلل ةكّرحملا لضعلا امأ
 .ناسللا لصأب نالصتيو .يماللا مظعلا يلاعأ نم امهؤشنم «ناتلوطم ناتنثاو «هيبناجب نالصتيو
 ناذفنيو «يماللا مظعلا عالضأ نم ضفخنملا علضلا نم امهؤشنم «بارولا ىلع ناكّرحي ناتنثاو
 عضوم تحت امهعضوم هل ناتبلاق ناسلل ناتحطاب ناتنثاو ,ةضرعملاو ةلوطملا نيب ام ناسللا يف

 ةلمج يف ركذن دقو «كفلا مظع عيمجب نالصتيو ءاضرع هتحت امهفيل طسبنا دق ةروكذملا هذه

 الو ءرخآلا ىلإ امهدحأ بذجتو يماللا مظعلاو ناسللا نيب ام لصت ةدرفم ةلضع ناسللا لضع

 اهسفن ىف كّرحتت نأ اهل نأل كلذك هكّرحت ءزراب ىلإ ًالوط ناسلل ةكّرحملا ةلضعلا نوكت نأ دعبي
 ١ . جّئشتلاو رصاقتلاب اهسفن يف كّرحتت نأ اهل امك دادتمالاب

 (1طعرصنكءأه5 هأ طع ه6ء1) ةق ةرلا و قنعلا لضع حيرشت 3 يف : رشع سماخلا لصفلا

 .هدحو حجّنشت امهتيأف ءةرسي جورو ءةنمي جوز :ناجوز اهدحو ةبقرلل ةكرحملا لضعلا

 كلت ىلإ ةبقرلا تلام ءأعم اتجئشت ةدحاو ةهج نم نيتنثا يأو «بارولاب هتهج ىلإ ةبقرلا تبذجنا
 . ليم ريغ نم ةبقرلا تبصتتنا أعم اهتعبرأل لعفلا ناك اذإو «ةماقتساب لب «بيروت ريغب ةهجلا

 (385دودءاع5 ه2 طع هطعدأا- ردصلا لضع حيرشت رشت ىف : :رشع سداسلا لصفلا

(1021156165 1201316 

 زجاحلا باجحلا كلذ نمف ءهضبقي الو طقف هطسبي ام اهنم ءردصلل ةكرحملا لضعلا
 تحت عوضوم جوزو «دعب هفصنس يتلا ءاذغلا ءاضعأو سفنتلا ءاضعأ نيب 841018: لن ةمطعتعمم)

  ةنمي لوألا علضلاب لصّتم وهو ءدعب هفصن فتكلا سأر ىلإ ٌدتمم ءزج نم هؤشنم «ةوقرتلا
 كّرحي امهلفسأو ءاهكّرحيو ةبقرلاب لصَتي امهالعأ ءنآزج هل فعاضم درف لك جوزو «ةرسيو

 .هريغو ناسنإلا نم ةيحللا تبنم :يحللاو . يحل يذ لك نم نانسألا امهيف ناذللا نامظعلا :يحللا )١(
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 يف سوسدم جوزو «سداسلاو سماخلا علضلاب ةلصتملا يهو ءاهركذنس ةلضع هطلاخيو ردصلا

 ةدحاو ةلضعك ناريصيو فتكلا ىلإ راقفلا نم لزني جوز هب لصتي فتكلا نم رعقملا عضوملا

 ةرقفلا نمو قنعلا تارقف نم ةعباسلا ةرقفلا نم هؤشنم ثلاث جوزو ,فلخلا عالضأب لصّتتو
 (8:ءاهمدم# ةطسابلا تالضعلا يه هذهف ءّصقلا عالضأب لصّتيو ردصلا تارقف نم ةيناثلاو ىلوألا

 وهو «ضرعلاب ضبقي ام : كلذ نمف «(5120 مادوهأعو) ردصلل ةضباقلا لضعلا امأو .انقءأءو)

 ىلعلا عالضألا لوصأ تحت دودمم جوز كلذ نمف «تاذلاب ضبقي ام اهنمو «نكس اذإ باجحلا

 ةوقرتلاو يرجنخلا نيب , ام صقلا قصالي اهفارطأ دنع جوز كلذ نمو .«عمجلاو دشلا هلعفو

 ضبقت يتلا لضعلا امأو «هنانيعي نارخآ ناجوزو «نطبلا لضع نم ميقتسملا لضعلا قصاليو
 ةضباقلا نوكت نأ بجوي لّمأتلا يف ءاصقتسالا نكل ,عالضألا نيب يتلا لضعلا يهف عض طسنتو

 .ةدحاو ةلضع تنظ نإو «تالضع عبرأ ةقيقحلاب نيعلض لك نيب نأ كلذو . ةطسابلا ريغ اهنم

 «للجي ام هنمو «نطبتسي ام هنم .ءبروم فيل نم ةجستنم ةدحاو ةلضع ةنونظملا هذه نإو

 .يوقلا رخآلا فرطلا يلي ام هنمو .ءعلضلا نم يفورضغلا فرطلا يلي ام هنم لثجملاو

 دك يلاكي ينوريصتعلا ملضلا فرط ىلع ىزلاو لاجملا عفرلا ينال ولف نحمل

 نوكت نأ يرحلابف «ددعلاب ًاعبرأ فيللا تآيه تناك اذإو .رخآلا فرطلا ىلع نيذلل عضولا يف
 وين تحت اعورف رفاه ناك او «طسان ويف قوف اعوضوف ايقم ناك انهف ءددعلاب ًاعبرأ لضعلا

 نايتأي ناتلضع ردصلا لضع نّيعي دقو «نينامثو ًاينامث ردصلا لضع ةلمج كلذل غلبتو « ضيباق

 ل ا ا را تقلا سار ىلإ ةردرعلا نم

 .ردصلا

 (1طع مماندءاه5 20710ع دضعلا ةكرح لضع حب رشت يف :رشع عباسلا لصفلا

 طع 5101110ع7)

 ندا نيانونتأت تاسع فال عم عتحقلا ليمتلا ةفردبلا سو «ويمعلا لسع
 مدقم دنع دضعلا مدقمب لصتتو يدثلا تحت نم اهؤشنم ةلضع كلذ نمف :لفسأ ىلإ اهبذجتو

 ةلضعو .٠ فتكلا عبتتسي لازنتسا عم ردصلا ىلإ دضعلل ةبّرقم يهو 7(حوللوس طمصع) ةوقرتلا قيز

 ءريسي عافرتسا عم ردصلا ىلإ ةبّرقم يهو دضعلا ياعم وحي هجوم عروب

 فيللاب تلعف اذإ دضعلا مدقم لفسأب لصّتت ّصقلا عيمج ؤشنم ةميظع ةفعاضم ةلضعو

 هيلإ هب تلبقأ ءرخآلا ءزجلاب وأ ءهب *”'”ةلئاش ردصلا ىلإ ا تلبقأ يناقوفلا هئزجل يذلا
 نالصتي ةرصاخلا ةيحان نم نايتأت ناتلضعو ةماقتسالا ىلع هب لبقتف ءًاعيمج امهب وأ «ةضفاخ

 ةرصاخلا دنع نم ىتأت ةميظع امهادحإو «ّصقلا نم ةدعاصلا ةميظعلا ةلضعلا لاصتا نم لخدأ

 دلج نم يتأت ةقيقد ةيناثلاو «ةماقتسالاب فلخلا عولض ىلإ دضعلا بذجتو ..فلخلا عولض نمو

 .ةوقرتلا مظعب طيحي ام :ةوقرتلا قيز . (1)
 .ةعفار :ةلئاش (*)
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 ,ةرئاخ يالغلا ةيحلان نمي ةدعافلا روي نستلو و و سو

 لضع سمخو .ًاليلق فلخ ىلإ ليمت اهنأألإ «ةنواعملا ليبس ىلع ىلوألا لعف لعفت هذه

 علضلاو زجاحلا نيب ام لغشتو «؛فتكلا مظع نم اهؤشنم اهنم ةلضع ٠ ا

 يهو «َيسنإلا ىلإ ًاريسي ةلئام ّيشحولا دضعلا سأر نم ىلعألا ءزجلا ىلإ ذفنتو «فتكلل ىلعألا

 : فتكلا نم ىلعألا علضلا امهؤشنم «ةسمخلا هذه نم ناتلضعو . . يسنإلا ىلإ ليم عم دعبت

 علضلاو زجاحلا نيب ام لغشتو ءزجاحلا نم ةيلفسلا ءازجألا ىلإ اهفيل لسرت ةميظع :امهادحإ

 :ىرخألاو . . ّيشحولا ىلإ ليم عم دعبتف ًادج ّيشحولا بناجلا نم دضعلا سأرب لصّتتو لفسألا

 ىلعأب قلعتت ال هذه نكل ءاهلعف لعفتو اهعم ذفنتو اهنم ءزج اهنأك ىتح ىلوألا هذهب ةلصّتم

 ةلضع :ةعبارلاو .ّيشحولا ىلإ اهليمتو دضعلا رهاظب بيروتلا ىلع اهلاصتاو «ًاريثك ًاقلعت فتكلا

 نم ّيسنإلا بناجلا نم ةلخادلا ءازجألاب اهرتو لصتيو «فتكلا مظع نم رّعقملا عضوملا لغشت

 لفسألا فرطلا نم اهؤشنم «ىرخأ ةلضعو . فلخ ىلإ دضعلا ةرادإ اهلعفو ءدضعلا مظع سأر

 اهلعفو «ةرصاخلا نم ةدعاصلا ةميظعلا لاصتا قوف لصتمي اهرتوو «فتكلل لفسألا علضلا نم

 لعفت (81هعمو مماتقعءاءو) قيصر تاذ ىرخأ ةلضع دضعللو . .قوف ىلإ دضعلا نوه ىلعأ بذج

 .دضعلا سأر ''”مقتلتو قنعلا نمو ةوقرتلا لفسأ نم يتأت يهو «هيف ًاكرتشم ًالعفو نيلعف

 نم اهيسأر دحأ نإ ليق دقو ءردصلا نم ةدعاصلا ةميظعلا ةلضعلا رتو لاصتا عضوم براقتو

 دنع فتكلا رهظ ىلع جراخ نم رخآلا سأرلاو . .ريسي بيروت عم لخاد ىلإ ليميو «لخاد

 سانلا نمو .ةماقتسالا ىلع لاشأ نيءزجلاب لعف اذإو .ريسي بيروتب جراخ ىلإ ليميو «هلفسأ
 لعج امبرو .«فتكلا لصفم ىف ةنوفدم ىرخأو «يدثلا نم يتأت ةريغص ةلضع :نيتلضع داز نم

 كرا اهب قفرمللا لضعل

 (1طع متندءاءد مطماتسع دعاسلا ةكرح لضع حب رشت يف : رشع نماثلا لصفلا

 اطع انممعم ةصم)

 لا اهنعو «ديفعلا نع ةطوبق رم هدهاز :ةضيني اه اهتم يالا ةكةديسلا لظعلا

 نأل «لخاد ىلإ ليم عم طسبي هيدرف دحأ جوز ةطسابلاف «دضعلا ىلع تسيلو هحطبي ام اهنمو

 هؤازجأ ثيح قفرملاب لصّتيو ءفتكلا نمو لفسألا علضلا ن نمو دضعلا مدقم تحت نم هأشنم

 ءازجألاب لصّتيو دضعلا راقف نم يتأي هنأل جراخلا ىلإ ليم عم طسبي يناثلا درفلاو .ةلخادلا

 ةضياقلاو .لاحم ال ةماقتسالا ىلع اطسب ؛« ءامهيلعف ىلع ًاعيمج اعمتجا اذإو «قفرملا نم ةجراخلا

 نم لفسألا دنزلا نم هأشنم نأل كلذو « لخاد ىلإ ليم عم ضبقي مظعألا وه ءهيدرف دحأ جوز

 ينابصع هل رتو لصّتيو دضعلا نطاب ىلإ ليميو «سأر أشنم لك ٌصخي «راقنملا نمو فتكلا

 نم دضعلا رهاظ نم هأشنم نأل جراخلا ىلإ ليم عم ضبقي يناثلا درفلاو «ىلعألا دنزلا مدقمب

 يف نطبتستو .همادق رخآلاو ءدضعلا ءارو نم امهدحأ نايمحل ناسأر اهل ةلضع وهو «فلخ

 «هيلقيا نكي (8) . علتبت :مقتلت )١(
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 تزاخلا ىلإ اضيانا ليمت ام لتعو دقو . لفسألا دنزلا مدقم ىلإ صلخت نأ ىلإ اليلق اهرمم
 ناتلضعلا ناتاه عمتجا اذإو ء.مكحأ بذجلا نوكيل «ىلعألاب لخادلا ىلإ ليمي امو «لفسألاب
 (5نماههغه+ ةحطابلا امأو .ةريخألا ةضباقلا ةلضعلا نم اءزج نوكت نأ هيشالاو امتهيلعف ىلع
 ءرتو الب ىلعألا دنزلا يقالتو «نيدنزلا نيب جراخ نم عوضوم هيدرف دحأ جوزف دعاسلل ةقانك16)
 يف ّرمي هلجو «هرهاظ يكي امم دضعلا سأر نم ىلعألا ءزجلا نم هؤوشنم لواطتم قيقر رخآلاو
 رتوب هب لصتيو ىلعألا دنزلا فرط نم نطابلا ء ءزجلا ىت أيف غسرلا لصفم ىتح ذفتيو دعاسلا
 ىلعأ نم ئدتبي هيدرف دحأ «جراخ نم عوضوم جوزف (60هقا0ج انعم ةبكملا امأو . يئاشغ

 ىلإ هفيلو هنم رصقأ رخآلاو .غسرلا لصفم نود ىلعألا دنزلاب لصّتيو ءدضعلا سأر نم يسنإلا .
 ير وراي ير رح ا را

 غسرلا لصفم
 (186 101150169 58 غس رلا ةكرح لضع حيرشت رشت يف :رشع عساتلا لصفلا

 طع كوقطا15)

 ةحطاب اهنمو «ةّبكم اهنمو «ةطساب اهنمو «ةضباق اهنمف «غسرلا لصفم كيرحت لضع امأو
 هذه نأ الإ «ةدحاو ةلضع امهنأك ىرخأب ةلصّتم ةلضع اهنمف «ةطسابلا لضعلاو .افقلا ىلع
 ىرخألاو . ةبابسلا نع دعابتي اهبو ماهبإلاب اهرتو لصّتيو ؛لفسألا دنزلا طسو نم اهؤشنم
 ا ا اا اي دوا يع هلو اع ص
 اهدحو ةيناثلا تكّرحت نإو .«ّبك ليلق عم اطسب , غسرلا اتطسب ءأعم ناتاه تكّرحت اذإف . ماهبإلا
 دنرلا ىلع ةافلم ةلضعو + ةبابسلاو ماهبإلا نيب تدعاب اهدحو ىلوألا تكّرحت نإو .هتحطب

 طسوب لصٌمي نيسأر اذ أرتو لسرت ؛ ءدضعلا سأر لفاسأ اهؤشنم «ّىشحولا بناجلا نم ىلعألا
 غسرلا طسبيو «غسرلا دنع ىلعألا دنزلا ىلع ئكتم اهرتو سأرو «ةبابسلاو ىطسولا مادق طشملا
 يسد لقسألاو ٠ دعانبلا نم يشير باجتلا ىلع حررت ؛ قاتلا لفعل انو . بك عم أطسب
 ١ ءرصنخلا مادق طشملا ىلإ يهتنيو ءدضعلا يسأر نم لخادلا سأرلا نم ئدتبي
 وتت دضعلا نم ةيلفسلا ءازجألا نم ئدتبت اهعم ةلضعو . كانه يهتنيو «كلذ نم ىلعأ ئدتبي
 ا ملا ءًايبيلص اعطاقت ناعطاقتي نافرط اهلو «نيتروكذملا عضوم

 اذإ حطبلاو ّبكلا لعفت اهنيعب يه . طساوبلاو ضباوقلا هذهف .اتصّلق اعم اتكّرحت اذإو .ىطسولاو

 اهدحو تكّرحت اذإ رصنخلا مادق طشملاب ةلصّتملا ةلضعلا لب «بارولا ىلع ناتلباقتم اهنم كّرحت
 بلق تممت دعب اهركذن يتلا (1طء محدسءاع 0. طع طالصتا) ماهبإلا ةلضع اهناعأ نإو «فكلا تبلق
 اسضل يا 0 ا ا رلاب ةلصّتملاو «ةحطاب فكلا
 "كلذ ملعاف ؛مات ابك هتك اهركذن يتلا

 ([ط عمان5 هل عد رج هان طماط ع لت عنأ5) عباصألا ةكرح لضع حب رشت يف :نورشعلا لصفلا

 تف وأ .دعاسلا يف يه ام اهنمو .فكلا يف يه ام اهنم ا لا

 مرار كلب :عباصألا نع اهنم تايغسرلا تدعب املو ءمحللا ةرثكب رثكب لقثل ٌفكلا ىلع اهلك



 7١ ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ضرعتست ال ةيوق ةريدتسم اهراتوأ تقلخو .«يحاونلا عيمج نم اهيتأت ةيشغأب تنّصحف ؛ةرورض

 لضعلا عيمجو .كّرحملا وضعلا ىلع اهلامتشا دوجيل ضرعتست كانهف ءوضعلا يفاوت نأألإ
 ةلضع ةطسابلا نمف . لفسأ ىلإ اهايإ ةكّرحملا كلذكو «دعاسلا ىلع ةعوضوم عباصألل ةطسابلا

 ىلإ لسرتو لفسألا دضعلا سأر نم فّرشملا ءزجلا نم تبنت دعاسلا رهاظ طسو يف ةعوضوم

 يف ضعبب اهضعب لصّتم اهنم :ثالثف لفسأ ىلإ ةليمملا امأو .اهطسبت آراتوأ عبرألا عباصألا

 لسرتو هيتدئاز نيب ام يشحولا دضعلا سأر نم طسوألا ءزجلا نم تبنت ةدحاوف «هذه بناج

 .ةثالثلا هذه نم ناتنثا امه «نيتفعاضم نيتلضع ةلمج نم ةدحاوو .«رصنبلاو رصنخلا ىلإ نيرتو

 ىلإ نيرتو”لسرتو «لفسألا دنزلا ةفاح نمو «لخاد ىلإ دضعلا يتدئاز لفسأ نم امهؤشنم

 ىلإ أرتو لسرتو ىلعألا دنزلا ىلعأ نم اهؤشنم «ةئلاثلا يهو ءامهتيناثو . ةبابسلاو ىطسولا
 غسرلا كيرحت لضع يف نيتروكذملا نيتلضعلا ىدحإ يه ةلضع ةلضعلا هذه دنعو ؛ماهبإلا

 «ةضباقلا امأو .ةبابسلا نع ماهبإلا دعبي اهرتوو «لفسألا دنزلا نم طسولا عضوملا نم اهؤشنم

 اهضعب «تالضع ثالث دعاسلا ىلع يتلاو ءفكلا نطاب يف ام اهنمو «دعاسلا ىلع ام اهنمف

 مظعب الصنم «تحت نم نوفدم لفسألا وهو اهفرشأو .طسولا يف ةعوضوم ضعب قوف ةدوضنم
 سأرلا طسو نم اهؤادتباو ءزرحأ اهعضوم نوكي نأ بجيف ءفرشأ اهلعف نأل «لفسألا دنزلا

 رتو لك يتأي ةسمخ راتوأ ىلإ مسقنيو اهرتو ضرعتسيو ذفني مث «لخاد ىلإ دضعلا نم ّيشحولا
 ءهنم ثلاثلاو لوألا لصفملا ضبقت اهنم ةدحاو لك نإف ,عبرألا يتأت يتاوللا امأف . عبصأ نطاب

 امأو .هب لصتتيو هيلإ ىهتني هسأر نألف ثلاثلا امأو . هيلع ةّمتلم ةطبارب كانه طوبرم هنألف لوألا امأ

 ةيناثلا ةلضعلاو .امهب لصُنت امنإ اهنأل «ثلاثلاو يناثلا هلصفم ضبقت اهنإف ؛ماهبإلا ىلإ ةذفانلا

 دنزلاب لصّتتو ءدضعلا يسأر نم لخادلا سأرلا نم ئدتبتو ءاهنم رغصأ يه ءهذه قوف يتلا
 يناقوفلا حطسلا وهو «ّىسنإلاو ّيشحولا بناجلا نيب كرتشملا ّدحلا ىلع رمتستو ءاليلق لفسألا

 ىطسولا لصافملا ىلإ ًاراتوأ تلسرأو لخاد ىلإ تلام ماهبإلا ةيحان تفاو اذإف «ىلعألا دنزلا نم
 أشنمو رخآ عضوم نم نكلو ءاهرتو دنع نم تسيل ةبعش الإ ماهبإلا يتأت الو ءاهضبقتل عبرألا عم
 دنزلا سأر نم ةيناثلا أشنمو .ىلعألاو لفسألا دنزلا سأر نم وه روكذملا ءادتبالا دعب ىلوألا

 «نيتلضعب ضبقنت عبرألاو .ةدحاو ةلضع ىلع ضابقنالا يف ًارصتقم ماهبإلا لعج دقو «لفسألا

 . ةبابسلا نم دعابتلاو طاسبنالا وه ماهبإلا لعف فرشأو «ضابقنالا وه عبرألا لعف فرشأ نأل
 ةضرعتسم هيلع شرفنتو .فكلا نطاب ىلإ اهرتوب ذفنت اهنكلو «ءضبقلل تسيلف «ةثلاثلا ةلضعلا امأو

 هب جلاعي ام هتجلاعمل هيّوقتو فكلا نم نطبلا معدتلو هيلع رعشلا تابن عنمتلو ٌسحلا هديفتل

 ةدوضنم ةلضع ةرشع نامث يهف اهسفن فكلا يف يتلا لضعلا امأو . غسرلا ىلع يتلا يه هذهف

 يف يتلاف «دلجلا ىلإ جراخ ىلعأ فصو «لخاد لفسأ فص :نيفص يف ضعب قوف اهضعب
 لوأ نم تبنت اهنم ةيماهبإلاو «قوف ىلإ عباصألا ليمت اهنم سمخ : عبس اهددع لفسألا فصلا

 ثيح فكلا طشمب قلعتم اهسأرو بروم فيل اهفيل ةضيرع ةريصق ةسداسلاو . غسرلا ماظع

  مظعلا نم ئدتبت رصنخلا دنع ةعباسلاو لفسأ ىلإ هليمت ماهبإلاب لصّتم اهرتوو «ىطسولا يذاحت

 سمخ لب «ضبقلل ةعبسلا هذه نم ءيش سيلو «لفسأ ىلإ اهليميف طشملا نم اهيلي يذلا



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا فب

 «ةحارلا ىلع ةشرفنملا ةلضعلا تحت ىلعألا فصلا ىف ىتلا امأو . ضفخلل ناتنثاو ''”ةلاشإلل
 لصتت اهنم نيتنثا لك ءاهنم نامث : ةلضع ةرشع ىدحإ يهف ءهدحو («سونيلاج» اهفرع يتلا يهو

 ىلفسلا امأ ءلصفملا اذه ضبقتل ىرخأ قوف ةدحاو .عبرألا عباصألا لصافم نم لوألا لصفملاب

 ةلاقتسالابف اعمتجا اذإو ةلاشإو قرر م اهقدن اذدلا امأو ءضفخو طح عم اهضبقف اهنم

 طساوتف .«تفرع امك يناثلل ناتنئاو لوالا لصفملا ضبقل ةدحاو .ماهيإلاب ةصاخ اهنم ثالثو

 رصنخلاو ماهبوللو ةدحاو ةدحاو لكل .رصنخلاو ماهبإلا ىوس امل تاظفاحلاو .«.سمخ سمخلا

 . كلذ ملعاف ةدحاو عبصإ لكل قوف ىلإ تاليمملاو عبرأ عبصإ لكل ضباوقلاو «ناتنثا

 (1دع من5 ع5 بلصلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا

 ظ 1101128 اطع طةع]ع)

 رئاس عرفتي هذه نعو «مادق ىلإ هينحي ام اهنمو «فلخ ىلإ هينثي ام اهنم ,بلصلا لضع
 ناتلضع امهو ءبلصلا لضع ىّمست نأب ةصوصخملا يه «فلخ ىلإ ةيناثلاف . تاكرحلا

 لك نم اهيناث اهنم ةدحاو لك «ةلضع نيرشعو ثالث نم ةفلؤم امهنم ةدحاو لك نأ ”سدحُي
 تدذمت اذإ «ءلضعلا هذهو . ىلوألا ةرقفلا الإ .بروم فيل ةرقف لك نم اهيتأي ذإ «ةلضع ةرقف

 يف يتلا تكّرحت اذإو .فلخ > ىلإ هتنث .دذمتلا يف تطرفأ نإف «بلصلا تبصن «لادتعالاب

 جوز :ناجوز يهف «(81ء0ع مماتكتاءو) ةيناحلا لضعلا امأو .هيلإ بلصلاب تلام «دحاو بناج

 اهفرطو .ءيرملا ّيتبنج نم ةذفانلا قنعلاو سأرلل ةكّرحملا لضعلا نم يهو «قوف نم عوضوم
 .سانلا رثكأ يف عبرأبو «سانلا ضعب يف ايلعلا ةيردصلا راقفلا نم سمخب لصتي لفسألا

 امهو «نينتملا نايّمسيو ءاذه تحت عوضوم جوزو .ةبقرلاو سأرلا يتأي ىلعألا اهفرطو
 ءاضقاخ ادد نات + هنا ىلإ ناودعتو «ىدنضلا اوه ةركع ةيداكبلاو ةرتكاشلا نم ةطاتدعب
 ةكرح فاطعنالاو ءانثنالاو ءانحنالا يف عبتي هنأل لضعلا هذه دوجو هتاكرح يف هيفكي طسولاو
 ضيف راغلا

 0 طل همن دع نطبلا لضع حيرشت هت رشت يف :ن و ا و يناثلا لإ

 . ماحرألا يف '' 0

 . ضابقنالا ىدل ةخفنلا دنع هنيعتو باجحلا معدت اهنأ اهنمو

 ىلع لزني ميقتسم جوز ةينامثلا هذه نمف .اهئافدإب ءاعمألاو ةدعملا نْخست اهنأ اهنمو

 طسبينيو «ةناعلا لا الوط هفيل ٌدتميو (ةيةمطمأل ءهعان]28ع) يرجنحخلا فورضغلا دنع نم ةماقتسالا

 ًاضرع نيتاه ناعطاقت ناتلضعو .يمحل هرخآ ىلإ هلّوأ نم جوزلا اذه رهوجو .اهيلي اميف هفرط

 .ّنَظُي :سدحُي (0) .عفرلا :ةلاشإلا )١(

 - .نينج عمج (5)



 ٍطلا رومآلا نم هتاعوضومو ب يف ١ 0 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّسطلا ّدح مف :لّوألا رفلا /لوألا باتكلا

 فيل نيب عقاولا عطاقتلاو .نيتينالوطلا تحتو هلك نطبلا ىلع دودمملا ءاشغلا قوف امهعضوم
 ل ل ةمئاق اياوز ىلع عطاقت وه «نييلوألا فيلو نيتاه

 فوُسْرّشلا نم ًايبيلص ًاعطاقت نيتعطاقتم نيتلضع نم وهف اهنم جوز لكو غ6 رتست و ةكنعت

 نيميلا نم نيتنثا فرط ىقتليف «يرجنخلا ىلإ ةرصاخلا نمو «ةناعلا ىلإ ؟8(7من عدم طدست)

 لف بنات1 ل ناعم دهر «يرجنخلا دنع نييرخأ نيتنثا فرطو «ةناعلا دنع راسيلاو

 انانزب نع نيس نالارر ال ناككورلا ناشر. :ةيدضرافملا نيعانقملا نيم ةعسلاا ءادعألا
 نيتينالوطلا قوف ناعوضوم ناجوزلا ناذهو «ةيشغأ اهنأك ضارع راتوأب ةميقتسملا لضعلا

 . نييضرعلا قوف نيتعوضوملا

 ((0 كم هك 61 1طتنقعأعو) نييثنألا لضع حيرشت ىف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 نوكيو ايخرتست الئل امهليشتو نيتيصخلا ظفحتل تلعج «عبرأ يصخلا لضعف لاجرلل اَمأ
 نهاصخ نكت مل ذإ درف ةيصخ لكل دحاو جوز نهيفكيف ءاييكلل اناوو جوز اهمزلي ةيصخ لك

 .لاجرلا يصخ يلدتك ةزراب ةالدم

 (1طع 2طتتقعءأعو 05 1206165 ةناثملا لضع حيرشت يف :نورشعلاو عبا رلا لصفلا

 اهتعفنمو .اهمف ىلع فيللا ةضرعتسم اهب طيحت ةدحاو ةلضع ةناثملا مف يف نأ ملعأو

 نطبلا لضع طغضف ءاهضّبقت نع تخرتسا '"”ةقارإلا تديرأ اذإف «ةدارإلا تقو يلا لويلا ندع

 .ةعفادلا نم ةنوعمب وبلا" ”قرزناف ةناثملا

 (1طع مجاتقءأاعو ه4 اطع ركذلا لضع حيرشت يف :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 15-7061115 نطل 0625/611205115)

 اتعّسو اتددمت اذإف ء«ركذلا يبناج نع هاتلضع ٌدتمت جوز :ناجوز ركذلل ةكّرحملا لضعلا

 لصتيو ةناعلا مظع نم تبني جوزو «ةلوهسب ينملا هيف ىرجو ذفنملا ماقتساف ءهاتطسبو ىرجملا
 فلخ ىلإ اهلامأ دتشا نإو «ةميقتسم ةلآلا تبصتنا هددمت لدتعا اذإف «بارولا ىلع ركذلا لصأب

 . هتهج ىلإ لام امهدحأل دادتمالا ضرع نإو

 (3115هأ65 ه4 طع ةصانق) ةدعقملا لضع حيرشت يف : نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ةطلاخم هبش ةديدش ةطلاخم اهمحل طلاختو اهمف مزلت ةلضع اهنم «عبرأ ةدعقملا لضع

 رصعلاب ضفنتو هذشتو (ةقق]1 32ع) جرشلا ضيقت يهو «(156 مداتقعأء5 01 طع آذم) ةفشلا لضع

 اهنأ نظيو «ناسنإلا سأر ىلإ سايقلاب اهقوفو هذه نم لخدأ ةعوضوم ةلضعو .هنع زاربلا اياقب

 .نطبلا يلي امم علضلا نم نيللا فرطلا :فوسرشلا )١(

 .لاس :قرزنا (0)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 7

 ةلاشإ اهتعفنمو عيمجلا قوف بروم جوزو .ةقيقحلاب بيضقلا لصأب اهافرط لصّتيو نيفرط تاذ
 .اهئاخرتسال ةدعقملا جورج ضرعي امنإو «قوف نإ ةدعقملا

 ([5ع مسءاعو ذدخفلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ظ ظ 1201125 اطع اطاقعط)

 .ناتكرحلا ناتاه اهلاعفأ فرشأ نأل ءهضبقت يتلا مث .هطسبت يتلا يه ءذخفلا لضع مظعأ

 (هطةطنمام: ةدعبملا لضعلا مث «طسبلاب ىّنأتي امّنِإ مايقلا ذإ «ضبقلا نم لضفأ طسبلاو
 ةطساملا لضعلاو . (80:2:0: مصانكءاعو) ةريدملا مث (ة00 0101 دطاتقعأ65) ةبرقملا مث ممالك 65)

 للجت ةلضع يهو .ندبلا لضع عيمج مظعأ يه ةلضع اهنم «ذخفلا لصفمل (8:160501 طتانقءا65)

 اهفيللو ,ةبكرلا ىلإ يهتتت ىتح فلخ نمو لخاد نم هلك ذخفلا ىلع فتلتو كرولاو ةناعلا مظع
 مظع لفسأ نم هؤشنم اهفيل ضعب نألف «ةفلتخم افونص اهلاعفأ عونتت كلذلو «ةفلتخم ٍدابم
 . يسنإلا نلإ الئام طبسيف ةناعلا

 أشنم نألو . طقف قوف ىلإ ذخفلا لمشي وهف ًاريسي اذه نم عفرأ هؤشنم اهفيل ضعب نألو

 هؤشنم اهفيل ضعب نألو . ّيسنإلا ىلإ ًاليمم قوف ىلإ ذخفلا ليشي وهف ًاريثك كلذ نم عفرأ اهضعب
 كرولا لصفم لّلجت ةلضع اهنمو .ًاحلاص ةماقتسالا ىلع أطسب ذخفلا طسبي وهف كروللا مظع نم

 (3:م) كرولاو ةرصاخلا نم اهؤشنم ''"”سؤرألا هذهو .نافرطو سوؤر ةثالث اهلو «فلخ نم هلك
 . يئاشغ دحاوو نايمحل اهنم نانثا «.(00090) صعصعلاو

 تطسب دحاو فرطب تبذج نإف دخفلا سأر نم رخؤملا ءزجلاب نالصّتيف «نافرطلا امأو
 رهاظ عيمج نم اهؤشنم ةلضع اهنمو . ةماقتسالا ىلع تطسب نيفرطلاب تبذج نإو ؛هيلإ ليم عم
 (ت,مه: مظعألا ©” ريطباخورط ىّمست يتلا ىربكلا ةدئازلا ىلعأب لصّتتو ةرصاخلا مظع
 لفسأب ًالوأ لصّتتو اهلثم ىرخأو «ّيسنإلا ىلإ ليم عم طسبيو مادق ىلإ اليلق دتميو «غ06351)
 «ةريثك اهنأ امإو ءريسي اهطسب نأ الإ . اهلعف لعفتو ردحنت مث . (1.65561 م200685) ىرغصلا ةدئازلا

 . ةرصاخلا مظع رهاظ لفسأ نم اهؤشنمو

 فلخ ىلإ ًاريسي ةليمم طسبتو فلخ ىلإ ةلئام كرولا مظع لفسأ نم تبنت ةلضع اهنمو
 عم ضبقت ةلضع اهنمف «ذخفلا لصفمل ةضباقلا لضعلا امأو .يسنإلا ىلإ ةحلاص ةلامإ ةليممو
 «نتملا رخآب لصتي امهدحأ :نيأشنم نم ردحنت ةميقتسم ةلضع يهو «ّيسنإلا ىلإ ريسي ليم

 . ةيسنإلا ىرغصلا ةدئازلاب لصتت يهو «ةرصاخلا مظع نم رخآلاو

 ىلع اهبناج ىلإ ةّدتمم ةلضعو .ىرغصلا ةدئازلا لفسأب لصتتتو ةناعلا مظع نم ةلضعو

 0 . ىربكلا نم ءزج اهنأكو بارولا
 عم ًاضيأ قاسلا بذجت يهو «ةرصاخلا مظع نم بصتتنملا مئاقلا ءيشلا نم تبنت ةعبارو

 سأر عمج )١(

 . 1ءهءعطوماعم :نونلاب " ريطناخورط" باوصلاو :لصالا يف ذك )0



 000 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا دح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 اذهلو ءضبقلاو طسبلا باب يف اهضعب ركذ دقف لخاد ىلإ ةليمملا لضعلا امأو .ذخفلا ضبق

 ىلإ ةليمملا امأو .ةبكرلا غلبت ىتح ًادج لوطتو ةناعلا مظع نم تبنت ةلضع كيرحتلا نم عونلا

 . ضيرعلا مظعلا نم يتأت امهادحإ : ناتلضعف جراخ

  اهجرخم :ىرخألاو «ةناعلا مظع ّيشحو نم اهجرخم امهادحإ :ناتلضعف ناتريدملا امأو

 (6:626 ىربكلا ةدئازلا رخؤم نم برقب رئاغلا عضوملا دنع نامحتليو نييقتلم نابروتيو هيسنإ نم

 . كلذ ملعاف طسب ليلق عم هتهج ىلإ ذخفلا تول اهدحو تبذج امهتيأو . م200655)

 (156 ةبكرلاو قاسلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 111115165 2201128 طع ةطقطلع 320 اطغ آاع2عع)

 لضعلا ربكأ يهو .ذخفلا مادق ةعوضوم ثالث اهنمف «ةبكرلا لصفمل ةكّرحملا لضعلا اَمأ

 ناسأر اهلو : ةءانفملاك كذلغلا هذه نم ةدحاوو .طسبلا اهلعفو ءاهسفن ذخفلا ىف ةعوضوملا

 لصتي يمحل امهدحأ :نافرط هلو .ذخملا مدقم نم رخآلاو «قفربكلا ةدئازلا نم امهدحأ ئدتبي

 .ذخفلا يفرط نم ّىسنإلا فرطلاب لصَتي ّيئاشغ :رخآلاو ءأرتو ريصي نأ لبق ةفضرلاب

 نم تبانلا ينعأ ءذخفلا ضباوق يف هانركذ يذلا وه امهدحأف :نارخألا نانثالا امأو

 ناتاهو ءذخفلا يف يتلا ةيشحولا ةدئازلا نم اهؤدبم ىرخألاو .«ةرصاخلا مظع يف يذلا زجاحلا

 ' اهتحت امب اهقثويو (6112[58) ةفضرلاب طيحي ضرعتسم دحاو رتو امهنم ثدحيو نادحتتو نالصتت

 ..قاسلا دمب ةبكرلا طسبيو قاسلا لوأب لصُتي مث ءأمكحم ًاقاثيإ
 ىلع ذخفلا نم ّيسنإلا بناجلا يف ةرام ردحنتو ةناعلا مظع ىقتلم اهؤشنم ةلضع طسبللو

 ةلضعو .ّيسنإلا ىلإ ةليمم قاسلا طسبتو «قاسلا ىلع نم قرعملا ءزجلاب محتلت مث «بارولا

 يف بروتت كرولا مظع نم اهؤدبم ّيشحولا بناجلا يف اهلباقت حيرشتلا بتك ضعب يف ىرخأ
 ىلإ ةلامإ عم طسبتو ءاهنم ًابيروت دشأ ةلضع الو قرعملا عضوملا يتأت ىتح ّيشحولا بناجلا
 ةقيض ةلضع اهنمف ءقاسلل ضباوقلا امأو .ًاميقتسم أطسب ناك ءامهالك طسب اذإو ءئشحولا
 يف يذلا زجاحلا نمو ةلخادلا ةطسابلا أشنم نم برقت ةناعلاو ةرصاخلا مظع.نم أشنت ةليوط

 يف يذلا وتنلا ىلإ يهتنتو زربت مث «ةبكرلا يفرط لخاد ىلإ بيروتلاب ذفنت مث .ةرصاخلا طسو .
 ةيحان ىلإ مدقلاب الئام قوف ىلإ قاسلا باذجنا هبو ءهب قصتلتو ةبكرلا نم قرعملا عضوملا
 عم ناضبقت ىطسولاو ةّيشحولا ,ىطسوو ةيشحو ةيسنإ لضع ثالثو . (6:هذه-1هقان65) ةيبرألا

 مظع ةدعاق نم اهؤشنم ةّيسنإلاو . ّيسنإلا ىلإ ليم عم ضبقت ةّيسنإلاو .ّيشحولا ىلإ ليم
 ّيسنإلا بناجلا يف قاسلا نم قرعملا عضوملا يفاوت نأ ىلإ ذخفلا فلخ ةبّروتم رمت مث ءكرولا
 . ناليمت امهنأ الإ ءكرولا مظع ةدعاق نم ًاضيأ نييرخألا أشنمو .ةرضخلا ىلإ اهنولو هب قصتلتف

 ىف ةنوفدملاك ةلضع ةبكرلا لصفم ىفو .ّئىشحولا بناجلا نم قرعملا ءزجلاب لاصتالا ىلإ

 ةدعاشملا ةظيانلا ةليقعلا درع يشاكلا دجنلا نأ قلك ةقو:4 نسوا هذه لعق لعقت ةئكرلا تلعم
 هلصيو كرولا قح طبضي رتو امهلصتم نم ثعبني دق هنإو «ضرعلاب ةبكرلا ضبق امبر زجاحلا نم
 . هيلي امب



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ١

 مدقلا لصفم لضع حيرشت يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 اَمأ .هضفخت ام اهنمو «مدقلا ليشت ام اهنمف «مدقلا لصفمل ةكّرحملا لضعلا امأو

 سأر نم ّيشحولا ءزجلا اهؤدبمو «ةيسنإلا ةبصقلا ماذق ةعوضوم ةميظع ةلضع اهنمف «ةليشملا
 لصأ براقي امب لصتتف «ماهبإلا ةهج ىلإ ةرام قاسلا ىلع تلام تزرب اذإف «ةّيسنإلا ةبصقلا
 براقي امب لصَتي رتو اهنم تبنيو ةّيشحولا سأر نم تبثت ىرخأو .قوف ىلإ مدقلا ليشتو ماهبإلا

 ىلع كلذ ناكو ىلوألا ةلضعلا اهقباط اذإ ًاصوصخو «قوف ىلإ مدقلا ليشيو رصنخلا لصأ

 . ةماقتسالاو ءاوتسالا

 قاسلا رخؤم نطاب نآلميف ناردحني مث ءذخفلا سأر نم هؤشنم اهنم جوزف ةضفاخلا امأو

 ىلإ هبذجيو .بقعلا مظعب لصّتملا بقعلا رتو وهو «راتوألا مظعأ نم رتو امهنم تبنيو محل
 نم أشنت ةلضع اهنيعيو «ضرألا ىلع مدقلا تابثل ًاببس كلذ نوكيف «ّيشحولا ىلإ ًابروم فلخ
 ةيمحل ىقبت لب «هلسرت رتو ريغ نم اهسفنب لصّتت ىتح ردحنتو «نوللا ةيناجنذاب ةّيشحولا سأر

 . اهلبق يتلا قاصتلا قوف بقعلا رخؤمب قصتلتف
 «نارتو اهنم بّعشتي ةلضعو .مدقلا تنمز ةفآ امهرتو وأ نيتلضعلا نيتاه باصأ اذإو

 ةبصقلا سأر نم اهؤشنم ةلضعلا هذه نأ كلذو .ماهبإلا طسبي يناثلاو ءمدقلا ضبقي امهنم دحاو

 :نيرتو ىلإ بعشتتف امهنيب ردحنتو ةيشحولا يقالت ثيح ةّيسنإلا
 . مدقلا ضافخنا نوكي رتولا اذهبو «ماهبإلا مادق غسرلاب لفسأ نم لصَتي امهدحأ

 ىلإ أرتو لسرتو «لوألا رتولا أشنم زواجي ةلضعلا هذه نم ءزج نم ثدحي رخآلا رتولاو

 ظ . يسنإلا ىلإ بيروتب هطسبتف ماهبإلا نم لوألا لصفملا
 مث «نيتبيقعلا نيتلضعلا ىدحإب لصّتتو ةلضع ذخفلا نم يشحولا سأرلا نم أشني دقو

 سايق ىلع هلك هتحت شرفنيو مدقلا لفسأ نطبتسي أرتو تبنتو قاسلا نطاب تزاح اذإ اهنع لصفنت

 .اهتعفنم لثملو ةحارلا نطاب ىلع ةشرفنملا ةلضعلا

 لجرلا عباصأ لضع حيرشت يف :نوثالثلا لصفلا
 : ةريثك لضع ءاهنم ضباوقلاف عباصألل ةكّرحملا لضعلا اًمأو

 ىلإ مسقني ةني ًارتو لسرتو اهيلع ةدتمم ردحنتو ةيشحولا ةبصقلا سأر نم اهؤشنم ةلضع اهنمف

 > .رصنبلاو «ىطسولا ضبقل نيرتو
 اهرتو مسقنا رتولا تلسرأ اذإف ءقاسلا فلخ نم وه اهؤشنمو ؛هذه نم رغصأ ىرخأو

 بعشتملاب لصتيربو نيمسفلا نمدحاو لك نم« بعشتي مث «هيايبلاو رصتخلا نايقبعي نيرتو ىلإ

 . هضبقيف ماهبإلا ىلإ دتمي ادحاو ارتو ريصيو رخآلا نم
 نيتبصقلا نيب ردحنتو ةيسنإلا ةبصقلا يفرط ىشحو نم أشنت اهانركذ دق ةثلاث ةلضعو

 ةكّرحملا لضعلا يه هذهف .ماهبإلا نم لوألا لصفملا ىلإ ًاءزجو مدقلا ضبقل اهنم ًاءزج لسرتو
 . هفلخ نمو قاسلا ىلع اهعضو يتلا عباصألل

 نم لّوأو نيحّرشملا تتاف دق رشع لضع اهنمف «لجرلا فك يف اهعضو يتاوللا امأو



 و1 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 ىلإ كرحتو ءةرسيو ةثمي ناتلضع عبصإ لكل «سمخلا عباصألاب لصّتت يهو «سونيلاج» اهفّرع

 غسرلا ىلع عبرأ اهنمو «ةدحاو تكّرح نإ ليملا وأ ءًاعم اتكّرح نإ ةماقتسالا ىلع امإ «ضيبقلا

 انج جز امكف لضعلا هذهو «ضيقلل رصنخلاو ماهبإلاب ناتصاخ ناتضعو «ةدحاو عبصإ لكل

 هذه نع.بونت نأ يفو اهّضخي اميف يقاوبلا لعف فعض كلذ نم ثدح ةفآ اهضعب باصأ اذإ ىتح

 . ضعب دود ةصاخ مدقلا عباصأ ضعب ضبق رسعي ام ببسلا اذهلو .هذه صخي اميف ةباينلا ضعب

 ّيشحولا ىلإ ليمت نأ اهنأش نم مدقلا قوف ةعوضوم لضع سمخ عباصألا لضع نمو

 ةكرحلاب هليمتف ّيسنإلا ٌقشلا نم هيلي يذلاب ًاعبصإ اهنم ةدحاو لك لصي اهتحت ةعوضوم سمخو

 عبسلا سايق ىلع يه رصنخلاو ماهبإلا ناّصخي نيتللا عم سمخلا هذهو «ّىسنإلا بناجلا ىلإ

 . نيرشعو أعستو ةئامسمخ ندبلا لضع عيمج نوكتف ؛ىلوألا رشعلا كلذكو .ةحارلل يتلا

 . ةلضع

 (516) بصعلا ىف :ةثلاثلا ةلمجلا

 لوصف ةنس يهو

 صاخ بصعلا يف مالك :لّوألا لصفلا
 ةدافإ تاذلاب يذلاو ءضرعلاب وه ام اهنمو «تاذلاب صاخ وه ام اهنم : بصعلا ةعفنم

 كلذ نمف «ضرعلاب يذلاو .ةكرحو اًسح ءاضعألا رئاسل اهطسوتب (82هءمطق]1هد-8ءةنص) غامدلا

 «سحلا ةميدع ءاضعألل تافآلا نم ضرعي امب راعشإلا كلذ نمو «ندبلا ةيوقتو محللا ديدشت

 ةيبصنن ةفافل اهيلع يرجأ دقف ءّسحلا تدقف نإو ءاضعألا هذه ّنإف «ةئرلاو لاحطلاو دبكلا لثم

 ةفافللا ىلإ حيرلا قيرفت وأ «مرولا لقث «يداب حيرب تدّدمت وأ تمرو اذإف ّيبصع ءاشغب تيشغو

 .هب سحأف دذمت حيرلا نمو باذجنا لقثلا نم اهل ضرعف اهلصأ ىلإو

 دلجلا ْنِإف ؛دلجلا وه اهقّرفت ىهتنمو .غامدلا وه مولعملا هجولا ىلع اهادبم باصعألاو

 ىلع بصعلا أدبم غامدلاو «هل ةرواجملا ءاضعألا نم باصعأ هيف ثبنم قيقر فيل هطلاخي

 .هنم لئاسلا عاخنلا ةطاسوب هضعبل أدبمو «هتاذب بصعلا ضعبل أدبم هنإف «نيهجو

 سأرلا ءاضعأ الإ «ةكرحلاو ّسحلا اهنم ديفتسي ال هسفن غامدلا نم ةثعبنملا باصعألاو

 دقو عاخنلا باصعأ نم امهديفتست امنإف ءاضعألا رئاس امأو «ةنطابلا (/ة5ه662) ءاشحألاو هجولاو

 .نإف ءبصعلا نم ءاشحألا ىلإ غامدلا نم لزني امب ٌّصتخت ةميظع ةيانع ىلع «سونيلاج» لد

 تدعب.امل اهنأل كلذو «ءبصعلا رئاس يف هبجوي مل ًاطايتحا اهتياقو يف طاتحا هركذ لج عناصلا

 هماوق يف فورضغلاو بصعلا نيب طّسوتم مرجب اهاشغف «قيثوت لضفب دفرت نأ بجو أدبملا نم

 دنع اهدحأ : ةثالث عضاوم نم كلذو ؛ءاوتلالا دنع بصعلا مرج يف ثدحي امل لكاشم

 باصعألاو ردصلا عضوم زواج اذإ ثلاثلاو «عالضألا لوصأ ىلإ راص اذإ يناثلاو «ةرجنحلا

 وضعلا ىلإ درعا هاجر يع ّسحلا ةدافإ هيف ةعفنملا ناك امف «ىرخألا ةيغامدلا

 ضنئافلا ريثأتلا نوكي كانهو «قرطلا برقأ نم دوصقملا ىلإ ةيدؤم ةماقتسالا تناك ذإ .دوصقملا

 نع ديعبتلا ىلإ جوحملا بيلصتلا نم اهيف داري ال ةيسحلا باصعألا تناك ذإ «ىوقأ أدبملا نم



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا دح يف : لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 7"

 0 ّسحلا ةوقل تناك نيلأ تناك

 يف جردنتو أدبملا نع دعبتل اهكلست جيراعت دعب دصقملا ىلإ تهج تهجو دقف ةيكرحلا امأو
 ذإ هتبنم رهوج نييلتلاو بلصتلا نم هنم بجاولا ىلع نيفنصلا نم دحاو لك ناعأ دقو . بيلصتلا

 لجو ءًاماوق نيلأ غامدلا مدقم وه يذلا ءزجلاو . غامدلا مدقم نم ًاثعبنم سحلا ديفي ام لج ناك
 .ًاماوق نخثأ غامدلا رخؤم وه يذلا ءزجلاو مب لا

 هكلاسمو ((02هم1312619©) ىغامدلا بصعلا حب رشن ى ف : يناثلا لصفلا

 : ةعبس بصعلا نم جاوزأ غامدلا نم تبنت لف

 نيتهيبشلا نيتدئازلا زاوج دنع غامدلا نم نيمدقملا نينطبلا روغ نم هؤدبم لّوألا جوزلاف
 تتيانلا رساسيو اراض اههحم تانلا نفانك فّوجم ميظع وهو .ممشلا امهب نيتللا يدثلا يتملحب
 تبيانلاو «ىنميلا ةقدحلا ىلإ انيمي تبانلا ذفني مث ؛ «يبيلص عطاقت ىلع نايقتلي مث ًانيقي اهنهتت

 ةيجاجز ىمست يتلا ةكش د قت نق اال عستتو «ىرسيلا ةقدحلا ىلإ أراسي
 . (1/116168115 1ائ110111)

 ركذ دقو فانا ريغ نم ىيياصلا مطاقتلا ىلع ناذقتب امهنأ «سونيلاج» ريغ ركذ دقو
 ريغ نيتقدحلا ىدحإ ىلإ ةلئاسلا حورلا نوكيل :اهادحإ :ثالث عفانم عطاقتلا اذه عوقول
 نيتقدحلا نم ةدحاو لك ريصت كلذلو ءةفآ اهل تضرع اذإ ىرخألا ىلإ ناليسلا نع ةبوجحم
 ديزت ام اذهلو .ظحلت ال ىرخألاو «تظحل ول اهنم ىفصأو ,ىرخألا تضمغ اذإ اراصيإ ىوقأ
 .اهيلإ رصابلا حورلا عافدنا ةوقل كلذو «ى رخألا تضمغ اذإ ًاعاستا ةيبنعلا ةبقنلا

 راصبإلا نوكيو كانه دحتيف رصبملا حبش هيلإ نايدؤي دحاو ىدؤم نينعلل نوكي نأ : ةيناثلاو
 ءيشلا اوري نأ لوحلل ضرعي كلذلو ؛كرتشملا ّدحلا يف حبشلا لثميل ًأدحاو ًاراصبإ نينيعلاب
 ذوفن ةماقتسا هب لطبيف «لفسأ ىلإ وأ ,ءقوف ىلإ نيتقدحلا ىدحإ لوزت امدنع نيئيش دحاولا
 . ةيبصعلا راكنإل ٌّدح كرتشملا ّدحلا لبق ضرعيو .عطاقتلا ىلإ ىرجملا

 برق نم تبنت اهنأك ريصتو اهيلإ دنتستو ىرخألاب ةبصع لك معدتست يكل :ةثلاثلاو
 هنع ًالئامو لوألا جوزلا أشنم فلخ هؤشنم يغامدلا بصعلا جاوزأ نم يناثلا جوزلاو . . ةقدحلا

 ةلقملا لضع يف مسقنيف ةلقملا ىلع ةلمتشملا ة ةرقنلا يف ىتلا ةبقثلا نم جرخيو يشحولا ىلإ .
 أدبملا نم هبرقل بجاولا هنيل هظلغ مواقيل ارجع ظيلع جورلا اذهو . (5طع مهسنوعاوو ه, طع ةريع-امقللا
 ره ربح ضع تايرحتا ىلإ تاورصتب تاالئاحإ هل نيعم ال ذإ ًاصوصخو كيرحتلا ىلع ىوقيف
 .هركذن امك هريغ نيعم ىلإ جاتحي لب «ةلضف هنع لضفي الف لفسألا كفلا

 غامدلا ةدعاق ندل نم هرخؤمو غامدلا مدقم نيب كرتشملا ذحلا هؤشنمف : : ثلاثلا جوزلا امأو
 قرعلا لخدم نم جرخت ةبعش :بعش عبرأ بعشتيو هقرافي اليلق عبارلا جوزلا ًآالوأ طلاخي وهو
 ءاشحألا يف عّزوتتف ,باجحلا زواجت ىتح ةبقرلا نع ةردحنم ذخأتو دعب هركذن يذلا يتابسلا
 لصتا لصفنا اذإو .غدصلا مظع يف بقث نم هجرخم يناثلا ءزجلاو . . باجحلا نود يتلا
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 هنم جرخي يذلا بقثلا نم علطت ةبعشو «هلاح ركذنس يذلا سماخلا جوزلا نم لصفنملا بصعلاب

 جوزلا ذفنم يف ذفني نأ نسحي ملو «هجولا مادق ةعوضوملا ءاضعألا هدصقم ناك ذإ يناثلا جوزلا

 لصفنا اذإ ءزجلا اذهو . فيوجتلا قبطنيف .هطغضيو بصعلا فرشأ محازيف فّوجملا لوألا

 ظ . ماسقأ ةثالث مسقنا

 بجاحلاو نيغضاملاو نيغدصلا لضع ىلإ صّلختيو ''”قاملا ةيحان ىلإ ليمي مسق
 نطاب ىلإ صلخي ىتح ظاحللا دنع قولخملا بقثلا يف ذفني يناثلا مسقلاو .نفجلاو ةهبجلاو
 . فنألل ةنطبتسملا ةقبطلا يف قّرفتيف فنألا

 . ةنجولا مظع يف أيهملا يخيربلا فيوجتلا يف ردحني ريغص ريغ مسق وهو :ثلاثلا مسقلاو

 ةصح امأ .نانسألا يف عْزوتيف مفلا فيوجت لخاد ىلإ ذخأي هنم عرف :نيعرف ىلإ عّرفتيف
 .ايلعلا ةثللا يف ًاضيأ عزوتيو رصبلا نع ىفخي لكف اهرئاس ةصح امأو «ةرهاظف اهنم سارضألا

 هذهف .ايلعلا ةفشلاو فنألا فرطو ةنجولا ةدلج لثم كانه ءاضعألا رهاظ يف تبني رخآلا عرفلاو

 . ثلاثلا جوزلا نم ثلاثلا ءزجلا ماسقأ

 ناسللا ىلإ ىلعألا كفلا يف ةبقث يف ةذفان صّلختتف «ثلاثلا جوزلا نم ةعبارلا ةبعشلا امأو

 كلذ نم لضفي امو ؛(126 8566© قوذلا وهو «هب صاخلا ٌّسحلا هديفتو ةرهاظلا هتقبط ىف قّرفتتف

 قف قدا ناببللا ىتأي:ئذلا ءرجتلاو: ىلفسلا ةفتشلا قو اهتاقلو.:نلفسلا ناتس الا رومغ ىف قدفتي
 1 اذه ةقوو كلذ لع ل داعي كلو: هيلو اذه ةيقانم نآلا يدل تضع

 انلق امك ثلاثلا طلاخيو غامدلا ةدعاق ىلإ ليمأو «ثلاثلا فلخ هؤشنمف : عبارلا جوزلا امأو

 َنأل «؛ثلاثلا نم بلصأ هنأ الإ ءريغص جوز وهو «سحلا هيتؤيف كنحلا ىلإ صلخيو هقرافي مث
 ظ . ناسللا قافص نم بلصأ كنحلا "56(7ءؤهدندص) قافصو كنحلا

 لك مهرثكأ دنع لب ,فعاضملا ةئيه ىلع نيفصنب ّقشني هنم درف لكف : سماخلا جوزلا امأو

 ظ . غامدلا يبناج نم هتبنمو ءجوز هنم درف

 (قدن ل1101 2262115) خامصلل نطبتملا ءاشغلا ىلإ دمعي هنم جوز لك نم لوألا مسقلاو

 . عمسلا سح هبو ؛غامدلا نم رخؤملا ءزجلا نم ةقيقحلاب هتبنم مسقلا اذهو . هلك هيف قّرفتيف
  مظعلا يف بوقثملا بقثلا نم جرخي هنإف «لوألا نم رغصأ وهو «يناثلا مسقلا امأو

 ليوطتل ةدارإ هكلسم جيرعتو هئاوتلا ةدشل ىمعألاو (تةعهدص) روعألا ىّمسي يذلا وهو ,يرجحلا

 ةبالص هعبتتل أدبملا نمأ دعب هنم هجورخ لبق بصعلا ديفتسيل أدبملا نع اهرخآ دعيبتو ةفاسملا

 راصو ةضيرعلا ةلضعلاو دخلا ةيحان ىلإ امهرثكأ راصف ثلائلا جوزلا بصعب طلتخا زرب اذإف

 .ةسماخلا يف عمسلاو ةعبارلا ةبصعلا يف قوذلا قلخ امنإو «نيغدصلا لضع ىلإ امهنم يقابلا

 بجو قوذلا ةلآو ؛ءاوهلا ليبس اهيلإ دودسم ريغ ةفوشكم نوكت نأ ىلإ تجاتحا عمسلا ةلآ نأل

 .نيعلا رخؤم :قاملا )١(

 .قيقرلا يلخادلا دلجلا :قافصلا (؟)
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 برقأ غامدلا رخؤم نم هتبنم ناكف ءبلصأ عمسلا نوكي نأ كلذ نم بجوف .ةزرحم نوكت نأ

 نيعلا ةبقث نأل نيغدصلا لضع باصعأ رثكو دحاو بصع ىلع نيعلا لضع يف رصتقا اهنإو

 ىلإ اهجايتحال ظلغ لضف ىلإ رصبلا ةّوقل ةيدؤملا ةبصعلا جايتحال ةعس لضف ىلإ تجاتحا
 تجاتحاف نيغدصلا بصع امأو «ةريثك أبوقث ةلقملا طبضل رقتسملا مظعلا لمتحي ملف «فيوجتلا

 ًاضيأو «ةكرحلا اهيلع لقثي امم ظلغلا ناك لب ءظلغ لضف ىلإ جتحت ملف ةبالص لضف ىلإ
 .ةديدع ًابوقث لمتحي بلص يرجح مظع يف اهل يذلا جرخملا

 ةيشغأب هعم ًادودشم سماخلاب الصّتم غامدلا رخؤم نم تبني هنإف سداسلا جوزلا امأو
 (آه:م4014 يماللا زردلا ىهتنم يف يذلا بقثلا نم جرخيو !اهقرافي مث ةدحاو ةبصع.امهنأك ةطبرأو

 ذخأي هنم مسقف ءاعم بقثلا كلذ نم جرخت اهتثالث ءءازجأ ةثالث جورخلا لبق مسقنا دقو ةاناانت#)

 . اهكيرحت ىلع عباسلا جوزلا دضاعيل ناسللا لصأو قلحلا لضع ىلإ هقيرط

 يتلا ةضيرعلا ةلضعلا يف هرثكأ قّرفتيو اهبراقي امو فتكلا لضع:ىلإ ردحني يناثلا مسقلاو
 .هدصقم لصي نأ ىلإ ًاقلعم ذفنيو رادقملا حلاص.مسقلا اذهو. .فتكلا ىلع

 قرعلا دعصم يف ءاشحألا ىلإ ردحني هنإف «ةثالثلا ماسقألا مظعأ وهو .ثلاثلا مسقلا امأو

 لضعلا تنتأو بعش هنم تعّرفت ةرجنحلا ىذاح اذإف هب ًأطوبرم هيلإ ًادودشم نوكيو يتابسلا

 دعص ةرجنحلا تزواج اذإف ءاهفيراضغو ةرجنحلا ليشت يتلا قوف ىلإ اهسوؤر يتلا ةيرجنحلا

 قابط| يف اهنمدب ال يتلا يدوف لبصا ىلإ توزر يتلا يك كلا رشم نانا

 بصعلا ىمسي اذهلو 55 ىلإ بذج نم دب ال ذإ تفك ا يراهجزطلا

 ةيروم تدعصل تدعصأ ول ةيعاخنلا نال غامدلا نم اذه لزنأ امنإو . 7701ج عع ان عن 26276) عجارلا

 سداسلا نم تقلخ امنإو «ماكحإلا ىلع لفسأ ىلإ اهب بذجلا أيهتي ملف اهئدبم نم ةميقتسم ريغ
 لضع يف عّروت دقف سداسلا لبق اهنم ناك ام نيللا ىلإ ةلئاملاو ةنيللا باصعألا نم هيف ام نأل

 بّروت همزلي لب :نيدانبلا هور هاجس يصخال لعل ءامهيف امو «سأرلاو هجولا

 . ةلاحم اال

 دعاصلا هيلع روديل ةركبلاب هيبش مكحم دنتسم ىلإ عجارلا دعاصلا جاتحي دق ناك املو

 نايرشلاك نكي ملف ا اا

 ل را اص لا ؛ ميظعلا

 . ريثك قيثوت ىلإ ةجاح ريغ نم هيلع
 دقو هرواجي لب ؛ هل ا و ل رواسب ومال نيم تأ اقع ناو

 ملف طبإلا ىلإ ًالئام بوت اذإ عضولا يف ةماقتسالا هتتافو هنم بّعشت ام بعشتل ةقد هل تضرع

 ظلغلا نم تاف ام كلذب كرادتيل هب بعشلا ٌّدشت ةطبرأب هيلع دنتسي امب هقيثوت نم دب نكي
 . عضولا يف ةماقتسالاو

 .هرخآ يف : ءايلاو ماللاب قبس. أمك .يلاهجرطلا لضعلا وه )00

 . (لد جدع معزجع)و (58ءاسعمووأسأعأ معطلع) : ًاضيأ ىمسيو 6
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 ديفتست.نأو قلعتملا اذه لثم براقت نأ يه ؛ةعجارلا بعشلا هذه ديعبت يف ةمكحلاو

 لضع نم نيتقبطلا يف قّرفتي يذلا وه عجارلا بصعلا ىوقأو ةبالصو ةوق أدبملا نع دعابتلاب
 ةيشغأ يف قّرفت بعش هنم بًعشتيف ردحني بصعلا اذه رئاس مث «ةنيعم بصع بعش عم ةرجنحلا
 كانه ىتلا (ةعم365) نييارشلاو (؟ءاهق) ةدروألاو ةثرلاو بلقلا ىفو اهتالضعو ردصلاو باجحلا

 نيو ءاشحألا ةيشغأ يف ناقرفتيو ثلاثلا ءزجلا نم ردحنملا 2 اخف باجحلا ىف ذفني هيقابو

 . ضيرعلا مظعلا ىلإ
 يف ًاقرفتم هرثكأ بهذيو عاخنلاو غامدلا نيب كرتشملا ّدحلا نم هؤشنمف عباسلا جوزلا امأو

 قّرفتي نأ قفتي دق هرئاسو يماللا مظعلاو يقردلا نيب ةكرتشملا لضعلاو ناسلل ةكّرحملا لضعلا

 ىرخألا باصعألا تناك املو مئادب كلذ سيل نكلو «لضعلا هذهل ةرواجم ىرخأ لضع يف

 ىلوألا ناك.تحت نم الو مّدقتي اميف بقثلا رثكت نأ نسحي نكي ملو «ىرخأ تابجاو ىلإ ةفرصنم

 .رخآ عضوم نم هّسح ىتأ دق ذإ عضوملا اذه نم بصع ناسللا ةكرح يتأت نأ

 هكلاسمو (0620:ع1]2 2ء76) قنعلا عاخن بصع حي رشت يف : ثلاثلا لصفلا

 يتبقث نم هجرخم جوز : جاوزأ ةينامث ةبقرلا راقف نم كلاسلا عاخنلا نم تبانلا بصعلا

 نأ هجرخم يف طوحألا ناك ذإ قيقد ريغص وهو ءاهدحو سأرلا لضع يف قّرفتيو «ىلوألا ةرقفلا

 . ماظعلا باب يف انلق ام ىلع ًاقّيض نوكي

 «ماظعلا باب يف ةروكذملا ةبقثلا ينعأ ةيناثلاو ىلوألا ةبقثلا نيب ام هجرخم : يناثلا جوزلاو

 تبنيو مادق ىلإ فطعنيو راقفلا ىلعأ ىلإ ًابروم دعصي نأب سمللا ٌسح سأرلا ىلإ هرثكأ لصويو
 ثائبنالا نع هروصقو هرغصل لّوألا جوزلا ريصقت كرادتيف «نيينذألا نم ةجراخلا ةقبطلا ىلع

 ةلضعلاو قنعلا فلخ يتلا لضعلا يتأي جوزلا اذه ىقابو «مامتلاب هيلت يتلا يحاونلا يف طاسبنالاو

 . ةكرحلا اهيتؤيف ةضيرعلا

 نيعرف دحاو لك عّرفتيو «ةثلاثلاو ةيناثلا نيب يتلا ةبقثلا نم هجرخمو هؤشنم :ثلاثلا جوزلاو
 دعصي مث «قنعلا عم سأرلل ةبلقملا ًاصوصخو بعش هنم كانه يتلا لضعلا قمع يف قّرفتي عرف
 تبنت ةيئاشغ ةطبرأ هطلاخو اهسوؤر ىلإ عفترا مث ءاهلوصأب ثّبشت اهاذاح اذإف ءراقفلا كوش ىلإ
 ىلإ يهتني ناسنإلا ريغ يفو «نينذألا ةهج ىلإ نيفطعنم ناذفني مث «(5مذ568) نسانسلا كلت نم

 ام لّوأو «ةضيرعلا ةلضعلا يتأي ىتح ماّدق ىلإ ذخأي يناثلا عرفلاو نينذألا لضع كّرحيف نينذألا

 نيغدصلا لضع ًاضيأ طلاخي دقو هسفن يف ىوقأ نوكيل هفنتكت لضعو قورع هب فتلي دعصي
 . نيدخلا لضع يف وه امنإ هقرفت رثكأو «مئاهبلا يف نينذألا لضعو

 ىلإ هلبق يذلاك مسقنيو «ةعبارلاو ةثلاثلا نيب يتلا ةبقثلا نم هجرخمف : عبارلا جوزلا امأو

 ذفني دق هنإ :ليقو سماخلا طلاخي كلذلو ريغص هنم مدقملا ءزجلاو .رخؤم ءزجو ءمدقم ءزج

 (6:ةمطعةص) زجاحلا باجحلا يتأي نأ ىلإ يتابسلا قرعلا ىلع ةذدتمم توبكنعلا جسنك ةبعش هنم

 فلخ ىلإ فطعني هم ربكألا ءزجلاو .ردصلل 0460:ةمانهدص) فّضنملا باجحلا ىّقش ىلع رام

 *ه. اص لصلا م *: ناتلا
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 يب ا ا لم .نسانسلا ىلإ صلخي ىتح لضعلا قمع يف روغيف
 ! :ليق دقو «مئاهبلا يف نينذألاو ّدخلا لضعب لصّتيف «مادق ىلإ ًافطعنم هقيرط ذخأي ةبقرلاو

 . بلصلا ىلإ هنم ردحني

 : نيعرف ًاضيأ عّرفتيو «سماخلاو عبارلا نيب يتلا ةبقثلا نم هجرخمف : سماخلا جوزلا امأو
 رئاسو سأرلا سيكنت لضعو نيدخلا لضع يتأي امهرغصأ وه .مدقملا وهو نيعرفلا دحأو

 نيب ةطّسوتملا يه ةبعش :نيتبعش ىلإ مسقني يناثلا غرفلاو .ةبقرلاو سأرلل ةكرتشملا لضعلا

 ةبعشلاو «عباسلاو سداسلا نم ءيش هطلاخيو فتكلا يلاعأ يتأي ةيناثلا ةبعشلا نيبو لوألا عرفلا

 . باجحلا طسو ىلإ ذفنتو «عباسلاو سداسلاو سماخلا نم أبعش طلاخت ةيناثلا

 نماثلاو «ءالولا ىلع بقثلا رئاس نم جرخت اهنإف :نماثلاو عباسلاو سداسلا جوزلا اًمأو

 أطالتخا اهبعش طلتختو «بلصلا راقف لّوأو ةبقرلا راقف رخآ نيب 00

 لقأو عبارلا نم يذلا ضعبلا رثكأ هنم ضعبو .فتكلا نم حطسلا يت أي سداسلا رثكأ نكل ءاديدش

 يتأت ام هبعش نم ناك نإو ءدضعلا يتأي هرثكأ عباسلاو .باجحلا تاي نيفاكلا يذلا ضعبلا نم

 دعبف نماثلا امأو ,ءباجحلا ىتأتو «سماخلا ةبعشل ةبحاصم بلصلاو قنعلاو سأرلا لضع

 نم رئاضلا نيكل «باجتحلا يتأي ام.هنم سيلو عارذلاو دعاسلا دلج يتأي ةبحاصملاو طالتخالا
 ءيجي يذلا امأو .دضعلا زواجي ال عباسلا نمو .فتكلا زواجي ال ديلا ةيحان ىلإ سداسلا

 باجحلل مسق امنإو ءردصلا راقف نم تباونلا لّوأب ًاطولخم نماثلا نم وهف ءفتكلا نم دعاسلل

 فرشم نم اردحنم هيلع دراولا نوكيل هذه تحت يتلا عاخنلا باصعأ نود باصعألا هذه نم

 هيتأي نأ نكمي ملو ردصلل فصنملا ءاشغلا وه هدصقم لّوأ ناك نإ ًاصوصخو هيف هماسقنا نسحيف

 باجحلا ىلإ ردحنملا بصعلا عيمج ناك ولو «ةيوازب راسكنا ربغ نم ةماقتسا ىلع عاخنلا بصع

 هنأل هطسو باجحلا نم باصعألا هذه لصّتم لعج امنإو ء«هكلسم لوطي ناكل غامدلا نم الزان
 تناك وأ ءطسولا نود فرطب تلصُنا ول ةيوسو لدع ىلع هيف اهراشتناو اهثاثبنا نسحي نكي مل

 كيرحتلا لعفت امنإ لضعلا تناك ذإ ء؛بجاولا ىرجمل ًاسكان كلذ ناكو طيحملا عيمجب لصّتت

 . هؤادتبا ال هيلإ بصعلا ءاهتنا نوكي نأ بجوف «باجحلا نم كّرحتملا وه طيحملا مث ءاهفارطأب
 ةياقو تيشغف ةياقو ىشغتو ىمحت نأ بجوف «ةرورض اهقلعت بجو طسولا يتأت نأ بجو املو
 ًاميرك ًالعف وضعلا اذه لعف ناك املو . هيلع ًاتكتم كرتو ردصلل فصنملا ءاشغلا نم ةبحصب ةيماح
 ظ .دحاولا أدبملا قحلت ةفآب لطبي الئل ةريثك ٍدابم هبصعل لعج

 - م 06176) ردصلا راقف بصع حيرشت رشت يف عبا رلا لصفلا

 «نيأزج ىلإ مسقنيو ردصلا راقف نم ةيناثلاو ىلوألا نيب , هجرخم «هجاوزأ نم لوألا

 لوألا عالضألا ىلع اًدتمم يتأي امهيناثو ءبلصلا لضعو عالضألا لضع يف قّرفتي امهمظعأ

 يناثلا جوزلاو . فكلاو دعاسلا ايفاوي ىتح نيديلا ىلإ ًاعم ناّدتميو قنعلا بصع نماث قفاريف

 هيقايو سحلا هديفيو دضعلا رهاظ ىلإ هنم ءزج هجوتيف ةروكذملا ةبقثلا يلت يتلا ةبقثلا نم جرخي

 هلصفمل ةكّرحملا هيلع ةعوضوملا فتكلا لضع وحن وحنيف عمتجي ةيقابلا جاوزألا رئاس عم



 م ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 هنم فتكلا ىتأت ال ىتلا بعشلاف ءردصلا راقف نم تبان بصعلا اذه نم ناك امف «بلصلا لضعو

 . عاخنلا ىلإ اهجراخم يف لخدتو ةنكاسو ةبراض قورع باصعألا هذه بعش

 (آرانتل ط1 26297) نطَقلا بلصع حي رشت يف , سماخلا لصفلا

 نطبلا لضع ءزجو «بلصلا لضع يتأي اهنم ءزج اهنأ يف كرتشت ؛''”نطقلا بصع ظ
 ءاهيقاب نود غامدلا نم ةلزانلا بصعلا طلاخت ''”العلا ةثالثلا نكل .بلصلل ةنطبتسملا لضعلاو

 ثلاثلا جوزلا نم ةبعش امهطلاخيو نيقاسلا ةيحان ىلإ ًارابك ًابعش نالسري نالفاسلا ناجوزلاو
 يف ناقرفتي لب «كرولا لصفم نازواجت ال نيتبعشلا نيتاه نأ الإ ءزجعلا باصعأ لّوأ نم ةبعشو

 اهنأ يف نيديلا بصع نيلجرلاو نيذخفلا بصع قرافتو نيقاسلا ىلإ اهزواجت كلتو «هلضع
 ذخفلا لاصتا ةئيهك فتكلاب دضعلا لاصتا ةئيه تسيل ذإ «نطابلا ىلإ ةرئاغ ليمتف اهلك عمتجت ال

 ةيحان ىلإ هجوتت بصعلا هذهف «هباصعأ تبنمب كلذ لاصتاك هباصعأ تبنمب هلاصتا الو كرولاب

 . لضعلا تحت ًارتتسم صوغي ام هنمو «رهظتسي ام هنمو ( نطيشسي اه هن 0” ناتكم هوك قالا

 ندبلا فلخ نم نيلجرلا ىلإ قيرط ةناعلا مظع ةيحان نم تبنت يتلا لضعلل نكي مل املو

 لضعلاب صاخلا بصعلا نم ءزج يرجأ «قورعلاو لضعلا نم كانه ام ةرثكل نيذخفلا نطاب نمو
 مث ؛ةناعلا لضع ىلإ هّجوتي ىتح نيتيصخلا ىلإ ردحنملا ىرجملا يف ذفنأف «نيلجرلا يف يتلا
 . ةبكرلا لضع ىلإ ردحني

 م و (536531 26177©) يب زجعلا بصعلا حيرشت يف 5 : سداسلا لصفلا

 ((200عل عموما 1597©2)

 نم تبانلا درفلاو جاوزألا يقابو ليق ام ىلع ةَّيِنطَقلا طلاخي :يزجعلا نم لوألا جوزلا

 ءاشغ يفو محرلاو ةناثملا ةلضعو .«هسفن بيضقلاو ةدعقملا لضع يف قّرفتي صعصعلا فرط

 . زجعلا مظع نم ةثعبنملا لضعلاو ةناعلا مظع نم ةلخادلا ةيسنإلا ءازجألا يفو نطبلا

 (:167305) نييارشلا يف :ةعبارلا ةلمجلا

 لوصف ةسمخ يهو

 نييارشلا ةفص ىف :لّوألا لصفلا
 امهبلصأو 7 -يقافص تاذ ءاهنم ةدحاو الإ تقلخ نييارشلا يهو «براوضلا قورعلا

 .ناسنإلا نم رهظلا لفسأ :(كيرحتلاب) نطقلا (0)

 .يئاهن :ماتخم (6) .ايلعلا :العلا (؟)

 , (8 عون مد عنصت) يلخادلا ءاشغلا :قافصلا (:)



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا م

 هزارحإو هرهوج ةنأيص دوصقملا ةيوقلا حورلا رهوج ةكرحو .نابرضلل يقالملا وه ذإ نطبتسملا

 برقأ هنم نميألا نأل «بلقلا ىفيوجت نم رسيألا فيوجتلا نم وه نييارشلا تبنمو هئاعو ةيوقتو

 .هلامعتساو ءاذغلا بذجب ًالوغشم لعجي نأ بجوف ءدبكلا نم

 (طاتاس م0613 77عام ع20115 21165آ/) يدير ولا نايرشلا حب رشت يف : يناثلا لصفلا

 قاشنتسال اهيف مسقنيو ةئرلا يتأي امهدحأ :نانايرش رسيألا فيوجتلا نم تبني ام لّوأو

 نمو «بلقلا وه ةئرلا ءاذغ ٌرمم نإف «بلقلا نم ةئرلا ىلإ ةئرلا وذغي يذلا مدلا لاصيإو ميسنلا

 ةدروألا هيف ذفنت ثيحو «ىبلقلا ةزجأ قرأ نيوعوبسللا اذه تبنمو ؛ةئرلا ىلإ لصي بلقلا

 نم قلم امنإ ون ئديرولا ةايرتقلا يكس اةيلو:جنعبارشلا رئاس هفالخب ةدجلاو ةقئط ىذ وهروب هيلا
 هنم حشرتي ام حّشرتل عوطأ نوكيلو ضابقنالار طاسبنالل عوطأو سلسأو نيلأ نوكيل ةدحاو ةقبط

 . بلقلا يف جضنلا لامك براق دق يذلا ةئرلا رهوجل مئالملا يراخبلا فيطللا مدلا نم ةئرلا ىلإ
 «هدرون يذلا (176هه 6372) فوجألا ديرولا يف يراجلا مدلا ةجاحك حضن لضف ىلإ جاتحي سيلو

 ل ا ا ل لا ا ل
 هيف رثؤت: نأ نضيتلا دفع فيفتملا كلل تمداضم ىعي هل" ' يكس وضع هيف نفسي: ئذلا
 رئاس.:يارشلا مت رواجي ام لك يف هنع ىنغتسي ال ام همرجل نيخثت نع كلذل ىنغتساف ؛هتبالص

 . ةبلصلا ءاضعألا

 يلي امم هرخؤم هنم رواجي امنإف ةئرلل ًارواجم ناك نإو هنإف هركذن يذلا ىنايرشلا ديرولا امأو
 . لب. اعيشو ءازعخأ راض دقو هتف: ىصوقيو ةثرلاا مدقم ىف قدرتي انتإ ئديرولا نايرسلا اذهو عبلتعلا
 «ضابقنالاو طاسبنالا هيلع ةلّهسملا ةسالسلا ىلإو ةقاثولا ىلإ نايرشلا اذه ىتجاح نيب سيق اذإ

 نايرتكلا امأو.. نيسفلا و قينوكلا ىلإ اهكزي لقأ سيلستلا نلإ جاحلا تاةعوسم هنررام قرر
 لسري بلقلا نم تبنيام لوأف (40118) يطروأ (”(سلاطوطسرأ» هيمسيو ربكألاوهو رخآلا

 فيوجتلا يف قّرفتيو ريدتسي رغصألاو «هئازجأ يف قّرفتتو بلقلا لوح ريدتست امهربكأ «نيتبعش
 نادعتالل ريش رم مطعأ نبق: نمسا يتلا نيصنلا اذ ةنإق: بويكيقتشلاا دعب, ىقيااموب ءودنألا

 مؤي هنأل رخآلا ىلع هرادقم يف ًادئاز رادحنالل حّشرملا قلخ امنإو .داعصإلل حّشرم رغصأ مسقو

 يطروأ جرخم ىلعو .بلقلا نود ةعوضوملا ءاضعألا يهو ريداقم مظعأو أددع رثكأ يه ءاضعأ

 ةعفنملا غلبت تناك امل نيتنثا وأ ةدحاو تناك ولف . جراخ ىلإ لخاد نم يه ةبلص ةثالث ةيشغأ

 ترغصل ةعبرأ تناك ولو امهب لقثت ةكرحلا تناكف ءاهرادقم وأ هرادقم ميظعتب الإ اهيف ةدوصقملا

 ناءاشغ هلف يديرولا نايرشلا امأو . كلسملا تقّيض اهريداقم يف تمظع نإو اهتيعفنم تلطبو أدج

 لب ءانهه ام نكسلا ماكحإ ىلإ ةجاحلا نم كانه سيل ذإ نينثا ىلع رصتقا امنإو لخاد ىلإ نايلوم

 . ةئرلا ىلإ رئاصلا مدلاو يناخدلا راخبلا عافدنا لهسيل رثكأ ةسالسلا ىلإ كانه ةجاحلا

 .قيقد :فيخس )١(

 . (عبارلا بابلا « ةعبيصأ يبأ ا ءابنألا نويع رظنا) ةيبط بتك ةدع هل تبسن .فورعم ينانوي فوسليف ()



 م ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 اد 2012) دعاصلا ناب ءرشلا حرش هت رشن يف ::ثلاخلا لضفلا

 .ءاييصا هي مور ا رب ايادي را

 عم ةرسيو ةنمي نادعصيو ((032010 32 عراب) ةيياسسلاب ناعديجلا نائايرشلا امه اهنم نانثا : ماسقأ

 مسقلا اَمأو . .دعب هركذن ام ىلع ماسقنالا يف امهناقفاريو دعب امهركذن نيذللا نيرئاغلا نيجادولا

 يلو قرنا ني داعلا ببنلا تاراقفلاو نصلخلا لزآلا تانغألا فو «صقلا يف قّرفتيف ثلاثلا

 اورد يا .نيديلا 0 ٠

 (1منععسمل فعماتل ةعاعصةمل ' ** هيتاسلا نينايرشلا حيرشت ىف : عبا 58 ليعفلا

 ء>161221 6210110 3213539/)

 مدقم مسق :نيمسق ىلإ ةبقرلا ىلإ هئاهتنا دنع مسقني نييتابسلا نينايرشلا نم دحاو لكو

 نم ةنطابلا لضعلاو ناسللا ىلإ ذخأيف نطبتسي مسق :نيمسق مسقني مدقملاو .رخؤم دحاوو

 نيغدصلا لضع ىلإ نينذألا ماذق يلي ام ىلإ يقتريو رهظتسي مسقو .«لفسألا كفلا لضع

 فارطأ عض ىتميلا فارطأ نقالثثو 9" سارلا ةلق ىلإ ةريثك اعش اهبق لكي نأ دعت اهدواجمو

 قلو ل يا نا و «نيأزج أزتجيف رخؤملا ءزجلا امأو .اهنم ىرسيلا

 ميظع بقث يف ًالخاد غامدلا رخؤم ةدعاق ىلإ هّجوتي هضعبو «ءسأرلا لصفمب ةطيحملا لضعلا ىف

 . يماللا زردلا دنع

 لب ةكيشلا ىلإ يرمتعلا يللا تيوتا يقنلا ىف ينل اذان: اق لاكي ى ك1

 نأ ريغ نم نوضغ ىلع نوضغ نم تاقبط ىلع تاقبطو قورع يف ًاقورع ةكبشلا هنع جستنتو

 افلخو امادق قرفتيو .ةكبشلاك هب اطوبرم رخآب ًاقصتلم الإ هدارفناب اهنم دحاو لك ذخأ نكمي

لإ يقتريو ءاشغلا هل بقثنيو ًالوأ ناك امك جوز اهنم عمتجي مث .ةكبشلا يف رشنتيو ٌةرسيو ةنميو
 ى

 تاهوف يفاليو هنوطب قامصو :ةنوطتب ىلإ عامدلا موج ىف مث «قيقرلا ءاشغلا هيف هنم قّرفتيو غامدلا

 تلزنأو هذه تدعصأ امنإو ةلزانلا ةيديرولا قورعلا بعش تاهوف مث «تدعص دق ىتلا اهبعش

 . فارطألا ةسكتنم نوكت نأ ةيقاسلا هتيعوأ عاضوأ نسحأ يذلا مدلل ةّباص ةيقاس كلت نأل كلت

 «بصني ىتح هئاعو سيكنت ىلإ جاتحي ال دعاص كّرحتم فيطل حورلاب حورلا ذفنت اهنإف هذه امأو

 هتكرح نأل هيف حورلا ةكرح رسع ىلإو هبحصي يذلا مدلا غارفتسا طارفإ ىلإ ىَدأ كلذ لعف نإ لب

 1017 تايوتا يسوم م وم مايو  لهسأ قوف ىلإ

 )١( «ءاثلابو ءاتلاب) توتلا ةرمث ىلإ ةبسن .

 .رهاظلا يتابسلا نايرشلاو رئاغلا يتابسلا نايرشلا امه (؟)

 ) )9أ :سأرلا ةلق



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا مى

 ءاشغلا نيبو مظعلا نيب ةعوضوم ةكبشلاو جيردت ىلع غامدلا ىلإ صلختي مث «جضنلا دعب غامدلا

 . بلصلا

 ([>ءوهءعمدنمع 20:52) لزانلا نايرشلا حب رشت ىف : سماخلا لصفلا

 ذإ ةسماخلا ةرقفلا ىلع ىّلدتي نأ ىلإ ةماقتسالا ىلع ًالوأ يضمي هنإف «لزانلا مسقلا اًمأو

 ماظع نيبو هنيب لوحيل هل ةماعدلاو دنسملاك ''"ةثوتلا كانهو بلقلا سأر عضو ءاذحب اهعضو
 ةيشغأب ًاقلعتم لقتسا مث ؛هزواجي ملو ةنمي هنع ىخنت عضوملا كلذ غلب اذإ ؛ءيرملاو بلصلا

 بلصلا ىلع ًادتمم لفسأ ىلإ ردحناو فرحنا ةسماخلا ةرقفلا غلب اذإ لزانلا نايرشلا اذهو
 قّرفتت ةقيقد ةريغص ةبعش اهنم ًابعش فلخي هب ٌرميو ردصلا يذاحي املو ءزجعلا مظع غلبي نأ ىلإ
 ةبعش اهب ٌرمي ةرقف لك دنع فلخي لازي الو ةئرلا ةبصق هفارطأ يتأتو ءردصلا نم ةئرلا ءاعو يف

 باجحلا نايتأي نانايرش هنم غرفت ردصلا زواجت اذإف «عاخنلاو عالضألا نيب ام ىلإ ريصي ىتح

 . ةرسيو ةنمي هيف ناقرمتيو

 ةبعش دبكلا نم صّلختيو لاحطلاو دبكلاو ةدعملا يف هبعش قّرفتت ًانايرش فلخي كلذ دعبو
 ظ .نولوقو قاقدلا ءاعمألا لوح ىتلا لوادجلا ىتأي نايرش كلذ دعب تبنيو ةناثملا ىلإ

 يف قّرفتيو ىرسيلا ةيلكلا ٌصخي اهنم رغصألا :نييارش ةثالث هنم لصفني كلذ دعب نم مث

 ةيلكلا بذتجتل نيتيلكلا ىلإ ناريصي نارخآلاو «ةايحلا اهديفيو ماسجألا نم اهب طيحي امو اهتافل

 نايتأي نانايرش لصفني مث «يقن ريغ أمد ءاعمألاو ةدعملا نم نابذتجي ام ًاريثك امهنإف مدلا ةيئام امهنم
 امير لب «ىرسيلا ةيلكلا ىلإ ىتآلا نم ةعطق ًامئاد بحصتسي امهنم ىرسيلا ىلإ ئتالاف «نييثنألا
 ًامئاد هؤشنم نوكي ىنميلا ىتأي يذلاو .طقف ىرسيلا ةيلكلا نم وه ىرسيلا ةيصخلا يتأي ام أشنم ناك

 اذه نم لصفني مث «ىنميلا ةيلكلا يتأي امم ًائيش بحصتسا امبر ةردنلا يفو مظعألا نايرشلا نم
 بعشو (16ءامن0) ميقتسملا يعملا لوح يتلا قورعلا لوادج يف قّرفتت نييارش ريبكلا نايرشلا

 .نييثنألا يتأت ىرخأو «نيترصاخلا ىلإ ريصت قورعو راقفلا بقث يف لخدتو عاخنلا يف قّرفتت

 طلاخيو ءاسنلاو لاجرلا ىف كلذ دعب هركذن يذلا ريغ لّبَقلا ىلإ يهتني ريغص جوز اذه ةلمج نمو

 هركذن امك هبحصي يذلا ديرولا عم مسقنا راقفلا رخآ غلب اذإ ريبكلا نايرشلا اذه نإ مث «ةدروألا

 امهنم دحاو ّلكو "”رسايتي مسقو نمايتي مسق .4 اذكه '"”نييانويلا ةباتك يف ماللا ةئيه ىلع نيمسق
 ذخأي ًاقرع امهنم دحاو لك فلخي ذخفلا امهتافاوم لبقو «نيذخفلا ىلإ ًاذحآ زجعل | مظع '*”يطتمي 1

 . ًانّيب اروهظ ةنجألا ىف نارهظيو ةّرسلا دنع نايقتليو ةّرسلا ىلإو ةناثملا ىلإ

 .توتلا ةرمث لكش ىلع اهنأل «ةثوتلا» تيمس «ةيسوميتلا ةذغلا يه )١(

 .عضوم نم رثكأ يف قبس امك «ينانويلا اذماللا فرح ينعي (')

 .راسيلا ةهج ىلإ ذخأي :رسايتيو .نيميلا ةهج ىلإ ذخأي :نمايتي (©)

  .بكري :يطتمي (4)



 مى ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 قّرفتت عورف امهنم عّرفتيف امهالصأ يقبو امهفارطأ تمج دق نوكيف نيلمكتسملا يف اًمأو

  هفارطأ يتأتو هيف مسقنت ةناثملا اهنم يتأت يتلاو .زجعلا مظع ىلع ةعوضوملا لضعلا يف

 امهنإف نيلجرلا ىلإ نالزانلا امأو .ريغص جوز وهو ؛ءاسنلا نم محرلا يتأي هيقابو .بيضقلا

 ّيسنإلا ىلإ ليم اضيأ هيف يشحولاو .ايسنإو ًايشحو نيتميظع نيتبعش نيذخفلا يف نابعشتي
 ماهبالا نيب ةريبك ةبعش ماذق ىلإ اهنم ليميو ردحني مث كانه ةعوضوملا لضعلا يف ًابعش فلخيو

 يتلا ةيديرولا بعشلا تحت ةدتمم ذفنت لجرلا ءازجأ ربكأ يف يهو هيقاب نطبتستو ؛ةبابسلاو
 ةّئجألا نادبأ يف ةّرسلا ىلإ دبكلا نم نايتآلاك ةدروألا قفاوي ام براوضلا هذه نمف .دعب اهركذن
 ىلإ لئاملاو 2'”ةبّللا ىلإ دعاصلاو ةسماخلا ةرقفلا ىلإ ذفانلا براضلاو يديرولا براضلا بعشو

 عم فتكلا ىلإ ذفانلاو باجحلا يتأت يتلاو ةميشملاو ةكبشلا يف ناقّرفتي ثيح نييتابسلاو طبإلا
 يتلا قورعلاو نطبلا قارم نم ردحني يذلاو ءاعمألاو لاحطلاو دبكلاو ةدعملا يتأت يتلاو ةبعش

 ىطتما بلصلا ىلع ديرولا ىلع ةعوضوملا لضعلا نابرشلا قفار اذإو .هدحو زجعلا مظع يف

 . فر ةألل ًالماح امهّسْحَأ نوكيل ديرولا نايرشلا

 نوكيو هل ّنكأو رتسأ نوكيل ديرولا تحت روغي ناي رشلا نإف ةرهاظلا ءاضعألا ىف امأو

 ةيمعالاب ةوروألا ظيقرتل اههدخلا + ةينيقل ةدروألاو نيباوتكلا حيضعتا امتإو: ةنحلاك هل ةيوولا
 رخآلا نم امنيتم دعاو لك ىقتسيل رخآلاو «ءاضعألا ده انهت انه ىتكسشو «نيناوتكلل ةللجملا
 ْ ْ . كلذ ملعاف

 (؟؟ءامو) ةدرو لا ىف :ةسماخلا ةلمجلا

 لوصف ةسمخ يهو

 ةدروألا ةفص ىف :لّوألا لصفلا
 تنام لوا دبكلا نم اهعيمج تينم نإف «(؟7ءأهد 11(5-هههمانلك2 ان 28) ةنكاسلا قورعلا اما

 ىّمسيو دبكلا ىلإ ءاذغلا بذج يف هتعفنم رثكأو ءرّعقملا بناجلا نم امهدحأ :ناقرع دبكلا نم

 ىّمسيو ءاضعألا ىلإ دبكلا نم ءاذغلا لاصيإ هتعفنمو بذدحملا بناجلا نم رخآلاو «بابلا

 . فوجألا

 (5ه:18 6م50118-9115] ؟612) بابلاب ىمسملا ديرولا حي رشت يف : يناثلا لصفلا

 يف رئاغلا هفرط مسقني ًالْوأ بابلا نإ :لوقنف ''”بابلاب ىّمسملا قرعلا حيرشتب أدبنلو
 ىلإ ديرو اهنم بهذيو «ةبذحملا دبكلا فارطأ يتأي ىتح بععشتيو ماسقأ ةسمخ دبكلا فيوجت
 يذلا فرطلا امأو .اهتبنم روغ ىلإ ذخأت ةتبانلا ةرجشلا لوصأ لثم يه بعشلا هذهو .ةرارملا

 . مظعأ يه ةتسو ناريغص اهنم نامسق :ةينامث ًاماسقأ مسقني دبكلا نم لصفني امك هنإف هريعقت يلي

 . قنعلا نم ةدالقلا عضوم : ةمللا )000(

 .دبكلا باب يأ (؟)
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 هنم بذجيل ا يرشع ينثا نمسفلا يعملا سفنب لصتي نيريغصلا نيمسفلا دحأف

 ('”(مةهعمعة5) سارقناب ىّمسملا مرجلا يف قّرفتت بعش هنم بُعشتي بعشتي دقو ءاذغلا

 ذخأيل لفاسلا ةدعملا مف وه يذلا باّوبلا دنعو ةدعملا لفاسأ يف قّرفتي : يناثلا مسقلاو

 . ءاذغلا

 ذإ ءاهرهاظ وذغتل ةدعملا نم حطسملا بناجلا ىلإ ريصت اهنم ةدحاوف ةيقابلا ةتسلا امأو

 لاحطلا ةيحان يتأي يناثلا مسقلاو .ةاقالملاب هنم يذتغيف هيف يذلا لّوألا ءاذغلا يقالي ةدعملا نطاب

 نم سارقناب ىمسملا مرجلا وذغت بعش لاحطلا ىلإ هلوصو لبق هنم بعشتيو لاحطلا وذغيل

 مسقنت ةحلاص ةبعش هنم عجرت هب هلاصتا عمو لاحطلاب لصتي مث «لاحطلا ىلإ هيف ذفني ام ىفصأ

 ءزج هنم دعص هطّسوتو لاحطلا يف هنم ذفانلا ذفن اذإو .هوذغتل ةدعملا نم رسيألا بناجلا يف

 زربي رخآلا ءزجلاو هوذغيل لاحطلا نم يناقوفلا فصنلا يف ةبعش هنم قّرفتي دعاصلاف ءزج لزنو
 ءزجو «هوذغيل ةدعملا راسي رهاظ يف هنم قّرفتي ءزج :نيأزج أزجتي مث ةدعملا ةبدح يفاوي ىتح

 ءادوسلا نم ضماحلا 1704 مما عمانم) صيفععلا لضفملا هيلإ عفدتل ةدعملا مف ىلإ صوغي

 . لبق اهانركذ دقو .ةوهشلل ةهبنملا ةغدغدلا ةدعملا مف غدغديو لوضفلا يف جرخيل

 نم لفسألا فصنلا يف ةبعش قّرفتي هنم ءزج *٠نيأزج ًاضيأ أزجتي هنإف هنم لزانلا ءزجلا امأو

 لوألا ةتسلا نم ثلاثلا ءزجلاو :هوذغيل هيف قّرفتيف برثلا ىلإ يناثلا ءزجلا زربيو وذغيل لاحطلا

 يف ام ٌصتميل ميقتسملا يعملا لوح يتلا قورعلا لوأدج يف قّرفتيو رسيألا بناجلا ىلإ ذخأي

 نيمي رهاظ يف عزوتي هضعبف رعشلاك قّرفتي ةتسلا نم عبارلا ءزجلاو ؛ءاذغلا لصاح نم لقثلا

 برثلا نيمي ىلإ هّجوتي اهضعبو لاحطلا ةهج نم هنم راسيلا ىلع دراولا ءزجلل الباقم ةدعملا ةبدح

 نم سماخلا امأو . يلاحطلا قرعلا بعش نم راسيلا ةهج نم هيلع دراولا ءزجلل ًالباقم هيف قّرفتيو

 . ءاذغلا ذخأيل (2ه10ده-آ.3:عم زهكاودانصو) نولوق يعم لوح يتلا لوادجلا يف قّرفتيف ةكيسلا

 بذجيف روعألاب ةلصتملا ةقيقدلا فئافللا لوح ةيقابو مئاصلا لوح قّرفتي هرثكأ كلذك سداسلاو

 . كلذ ملعاف ءاذغلا

 هنم لعصي امو (17عم28 ©898) فوجألا حيرشت يف : ثلاثلا لصفلا

 نم ءاذغلا بذجيل رعشلاك «ءازجأ ىلإ هسفن دبكلا يف قّرفتي ًالّرَأ هلصأ ْنِإف .فوجألا اَمأو
 امو. «ةفوج ىلإ دبكلا ةيدعخ نم ةدراوق فوجألا يعش اَنأ «رغشلاك ًاضيأ ةبعشتملا بابلا بعش:

 : نيمسق ىلإ مسقنيف ةبدحلا دنع هقاس علطي مث «هفوج ىلإ دبكلا ريعقت نم ةدراوف بابلا بعش
 باجحلا يف فلخيو هيف ذفنيو باجحلا قرخيف هنم دعاصلا امأف «طباه مسقو ءدعاص مسق

 رعشلاك عّرفتت 7 ةريبك ًابعش هيلإ لسريف بلقلا فالغ يذاحي مث «ءاذغلا هنايتؤيو هيف ناقّرفتي نيقرع

 : نيمسق مسقني مث «هوذغتو

 .نيلوسنألا ةدام جاتنإ نع ةلوؤسملا سايركتبلا ةدلغ يأ )١(

 . ضبقتو ةرارم ةيف : صفع ف
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 قورع مظعأ قرعلا اذهو «نميألا بلقلا نذأ دنع هيف ذفنيف بلقلا يتأي ميظع هنم مسق

 . ميسنلا قاشنتسال يه قورعلا رئاس َّنأل قورعلا رئاس نم مظعأ قرعلا اذه ناك امنإو .بلقلا

 اذهو ءمظعأ هؤاعوو ءعسوأ هذفنم نوكي نأ جاتحيف ميسنلا نم ظلغأ ءاذغلاو ءاذغلل وه اذهو

 لخاد ىلإ جراخ نمو جراخ ىلإ لخاد نم اهفقسم ةثالث ةيشغأ هل فلختي بلقلا لخدي امك
 اذهو .ةيشغألا بلصأ هتيشغأو طاسبنالا دنع دوعي ال مث «ءاذغلا اهنم هدذمت دنع بلقلا بذتجيل

 برقب نييارشلا تبنم دنع ائتان ةئرلا ىلإ هنم ريصت ةثالث اقورع بلقلا ةاذاحم دنع فلخي ديرولا

 ىممسي اذهلف . تانايرشلاك نيءاشغ اذ قلخ دقو . ةئرلا ىلإ نميألا فيوجتلا يف ًافطعنم رسيألا
 . (ةعا عملا ؟معاص-ظان]30131397 31129) يناي رشلا ديرولا

 ذإ «ةئرلا رهوجل ًالكاشم ةقرلا ةياغ يف امد هنم حشري ام نوكي نأ كلذ يف ىلوألا ةعفنملاو

 . يديرولا نايرشلا يف بصنملا جضن هيف جضني مل بلقلاب دهعلا بيرق مدلا اذه

 . حضن لضف مدلا هيف جضني نأ ةيناثلا ةعفنملاو

 هلخاد يف ''"ُتبني مث بلقلا لوح ريدتسيف ةثالثلا ماسقألا هذه نم يناثلا مسقلا امأو
 . بلقلا يف الخاد نميألا نذألا يف صوغي نأ فوجألا ديرولا داكي امدنع كلذو ءوذغيل

 ةرقفلا وحن وحني مث «رسيألا بناجلا ىلإ ةصاخ سانلا نم ليمي هّنإف ثلاثلا مسقلا امأو

 لضعلا نم اهيلي امو ىلفسلا ةينامثلا عالضألا يف قّرفتيو اهيلع أكوتيو ردصلا راقف.نم ةسماخلا

 قّرفت ادوعص بلقلا ةّيح انزواج اذإ ةثالثلا ءازجألا دعب فوجألا نم ذفانلا امأو ؛مارجألا رئاسو

 بعش ''”ةثوثب ىّمسملا وخرلا محللا يفو فالغلا يلاعأو ردصلل ةفصنملا ةيشغألا يلاعأ يف هنم

 املك نيتبروتم ةوقرتلا ةيحان ىلإ ناهجوتي ناتبعش هنم بًعشتي ةوقرتلا نم برقلا دنع مث «ةيرعش

 فرط ىلع ردحنت بناج لك نم امهنم ةدحاو نيتبعش امهنم ةبعش لك ريصتف ءاتدعابت اتنعمأ
 نيب يتلا لضعلا يف قّرفتت ًابعش اهّرمم يف فلخيو «يرجنحلا ىلإ يهتنت ىتح ةرسيو ةنمي ّصقلا
 نم ةجراخلا لضعلا ىلإ ةفئاط اهنم زربيو اهيف ةّئبنملا قورعلا هاوفأ اههاوفأ يقالتو ءعالضألا

 ءاهيف قّرفتتو فتكلل ةكّرحملا ةمكارتملا ىلإ اهنم ةفئاط تزرب يرجنحلا تفاو اذإف ءردصلا

 ةدعاصلا ءازجألاب لِصَتَت اهرخاوأو بعش اهنم اهيف قّرفتتو ميقتسملا لضعلا تحت لزنت ةفئاطو

 لك نإف جوز وهو امهنم دحاو لك نم ىيقابلا امأو . هركذنس يذلا (536:2 ؟ءم) يزجعلا ديرولا نم

 : بعش سمخ فلخي هيدرف نم دحاو

 «نيفتكلا عضوم ودغت ةبعشو ءايلعلا ةعبرألا عالضألا وذغتو ردصلا يف قّرفتت ةبعش
 يف ايلعلا ّتسلا تارقفلا بقث يف ذفنت ةبعشو ءاهوذغتل قنعلا يف ةرئاغلا لضعلا وحن ذخأت ةبعشو

 عّرفتتو بناج لك نم طبإلا ىلإ ريصت اهمظعأ يه ةميظع ةبعشو «سأرلا ىلإ اهزواجتو ةبقرلا

 : ةعبرأ ًاعورف

 اهيناثو «فتكلا لصفم كّرحت يتلا نم يهو .«صقلا ىلع يتلا لضعلا يف قّرفتي : اهلّوأ
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 قارملا ىلإ ردصلا بناج ىلع أّرام طبهي اهثلاثو «طبإلا يف يتلا تاقافصلاو وخرلا محللا يف
 يف يتلا لضعلا يف قّرفتي ءزج :ءازجأ ةثالث مسقنيو اهمظعأ اهعبارو «(16 5041 ه6 اطع طءانإ)

 ىلإ دضعلا ىلع رمي اهمظعأ ثلاثلاو «طبإلا يف يتلا ةريبكلا ةلضعلا يف ءزجو ءفتكلا ريعقت

 هذه هيعرف دحأ بعشنا يذلا لوألا باعشنالا نم ىقبي يذلاو «يطبالاب ىّمسملا وهو ديلا

 :امهدحأ : نيمسق مسقني كلذ يف نعمي نأ لبقو ءقنعلا وحن دعصي هنإف ةريثكلا ماسقألا

 . (1ماعصقل زاتمعانل 3 ؟6ام) رئاغلا جاد ولا : يناثلا و «(8:«(ءممهل زهعدلدع ؟ءام) رهاظلا جاد ولا

 مادق ىلإ ذخأي لصفني امك امهدحأ :نيمسق ةوقرتلا نم دعصي امك مسقني ءرهاظلا جادولاو

 ةوقرتلا نم ًايناث ًارهظتسم ولعيو دعصي مث «''”لفاستيو ماّدق ىلإ ًالوأ ذخأي يناثلاو ءبناج ىلإو
 وكيلا الخيال لوألا مضيقلاب لكبار تح ةقرلا ارهااتم واني عصي مذ ةرئرللا ىلع يدمر

 .فورعملا رهاظلا جادولا امهنم |

 نيتوقرتلا ىقتلم دنع نايقتلي مث ًاضرع ذخأي امهدحأ :نآزج هنع لصفني هب طلتخي نأ لبقو

 نيذه نم عّرفتيو كلذ دعب هادرف ىقالتي الو قنعلا ًارهظتسم بزروتي يناثلاو «رئاغلا عضوملا يف
 ةلمج يف ةصاخ يناثلا جوزلا اذه نم عّرفتي دق هنكلو «ٌسحلا توفت ةيتوبكنع بعش نيجوزلا
 ىلع ذدتمي ةدروألا هذه دحأو .ةسوسحم ريغ اهرئاسو ؛ردق اهل ةسوسحم ةثالث ةدروأ هعورف

 ىلإ هنامزلي اذه ىتبنج نع نانثاو (©2مطهلنء ؛ةذه) لاَميِقلا هنمو «ىفتكلا ىّمسملا وهو فتكلا

 امهنم مدقتملا امأو .هيف قّرفتي لب هزواجي الو دانه نوي اههدحا كل ءًاعم :فتكلا سأر

 .انه ديلا رخآ ىلإ ًاعيمج امهزواجيف يفتكلا امأو . كانه قّرفتيو دضعلا سأر ىلإ هزواجيف

 ًابعش عّرفيو هنم ءزج نطبتسيف نينثاب مسقني دقف هيدرط فالتخا دعب رهاظلا جادولا امأو
 الك نم ءازجأو «لفسألا كفلا يف قّرفتت ريثكب اهنم مظعأ ًابعشو ىلعألا كفلا يف قّرفتت ًاراغص
 رخآلا ءزجلاو . كانه ةعوضوملا لضعلا ءازجأ نم رهاظلا يفو ناسللا لوح قّرفتت بعشلا يفنص

 .نينذألاو سأرلا يلت يتلا عضاوملا يف قّرفتيف رهظتسي

 طلاخت ابعش هكلسم يف تاق اهي هقق ناقشت ءيرملا مزلي هنإف رئاغلا جادولا امأو

 لضعلا ءازجأ عيمجو ةرجنحلاو ءيرملا يف اهعيمج مسقنتو رهاظلا جادولا نم ةيتآلا بعشلا

 قّرفتت عورف هنم كانه عّرفتيو ٠ (آمسلهزل دناسعع) يماللا زردلا ىهتنم ىلإ هرخآ ذفنيو «ةرئاغلا

 سأرلا لصفم دنع ىلإ يرعش قرع هنم ذخأيو «ةيناثلاو ىلوألا ةراقفلا نيب يتلا ءاضعألا يف

 ىقتلم يتأتو (156 ةهداا-5هه1م-0ةعنهدص) فحقلل لّلجملا ءاشغلا يتأت عورف هنم عّرفتيو ةبقرلاو

 فوج ىلإ ذفني عورفلا هذه لاسرإ دعب يقابلاو .فحقلا يف كانه صوغتو فحقلا يتمجمج
 طبريلو امهوذغيل غامدلا يئاشغ يف بعش هنم قّرفتيو «يماللا زردلا ىهتنم يف فحقلا

 نم لزني مث .فحقلل للجملا باجحلا وذغيف زربي مث ءهقوفو هلوح امب بلصلا ءاشغلا
 نيخشلا قافصلا يط اهلك اهلمشيو براوضلا قرفت هيف قرفتيو غامدلا ىلإ قيقرلا ءاشغلا

 )١( لفسأ ىلإ ردحني :لفاستي .



 1١ ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 تحااتحا عامدلا نم طسوألا نطبلا تعشلا هذه تبراق أذإف ةرصعم ىمسيو نيقاطلا نيب اميف

 نم ٌدتمت مث ءاهنم بّعشتت يتلا اهيراجمو ةرصعملا نم ّصتمت ارابك اقورع ريصت نأ ىلإ

 ءاشغلا جسنتو كانه ةدعاصلا براوضلا يقالتو نيمدقملا نينطبلا ىلإ طسوألا نطبلا

 . (©ط0:010 ماءءا15) ةيميشملا ةكبشلاب فورعملا

 نيديلا ةدروا حيرشت يف : عبارلا لصفلا

 قّرفتت بعش دضعلا ىذاح اذإ هنم عّرفتي ام لوأف «(©0مطهلنه©) لافيقلا وهو َيِفَتكلا اَمأ

 : ماسقأ ةثالث مسقني قفرملا لصفم نم برقلاب مث ءدضعلا نم ةرهاظلا ءازجألا يفو دلجلا يف

 ىلإ ًالئام ّيشحولا ىلإ ٌّدتمي مث ىلعألا دنزلا رهاظ ىلع ٌدتمي وهو عارذلا لبح :اهدحأ
 . غسرلا نم ةيشحولا ءازجألا لفاسأ يف قّرفتيو لفسألا دنزلا ةبدح

 امهنم نوكيف يطبإلا نم ةبعش طلاخيو دعاسلا رهاظ يف قفرملا فطعم ىلإ هّجوتي : يناثلاو
 . (54علنول كانا 2ع0ان5 /عاه) لحكألا

 :ىطبإلا نم اضيأ ةنعش قدعلا ىف ظلاخبو قمتي : كلاقاو

 كانه يتلا لضعلا يف قّرفتتو لضعلا يف قّمعتت ًابعش عّرفي عّرفي ام لَوَأ هنإف يطبإلا امأو

 :نينثا مسقنا قفرملا لصفم برق يطبإلا غلب اذإو ءدعاسلا غلبت اهنم ةبعش الإ هيف ىنفتو
 ضفخنيف نالصفني مث ءًاريسي هرواجتو لافيقلا نم ةقّمعتملا ةبعشلاب لصتيو قّمعتي :امهدحأ

 ءازجأ يف مسقني ءزج عفتريو «ىطسولا فصنو رصنبلاو رصنخلا غلبي ىتح ّيسنإلا ىلإ امهدحأ

 . مظعلا سامت يتلا ةيجراخلا ديلا

 يف مسقني اهنم دحاو : ةعبرأ ًاعورف دعاسلا دنع عّرفتي هنإف يطبإلا يمسق نم يناثلا مسقلاو
 كلذك مسقني ثلاثلاو «هماسقنا لثم لوألا ماسقنا قوف مسقني يناثلاو « غسرلا ىلإ دعاسلا لفاسأ

 لافيقلا نم ةبعش ماضت اعورف لسريف ولعيو رهظي يذلا وهو اهمظعأ عبارلاو «دعاسلا طسو يف

 ةرم قمعيو روغي ًاضيأ وهو «(8ةعزان»-العمه طةقلن) قيلسابلا وه هيقابو «لحكألا اهنم ريصيف

 نيعرف عّرفتيو ٌيشحولا ىلع لبقي مث ىلعألا دنزلا ولعيو ّيسنإلا نم يدتبي لحكألاو .ىرخأ

 . غسرلا وحن ذخأيو «ىلعألا دنزلا فرط ىلإ هئزج ىلعأ ريصيف 4 ةينانويلا ماللا فرح ةروص ىلع
 فرط ىلإ ريصي هنم لفسألا ءزجلاو ةبابسلا يفو ةبابسلا نيبو هنيب اميفو ماهبإلا فلخ قّرفتيو
 ةبابسلاو ىطسولا نيب يذلا عضوملا ىلإ هّجوتي هنم عرف :ةثالث عورف ىلإ عّرفتيو لفسألا دنزلا
 عرف بهذيو «ًادحاو ًاقرع هب دحّتيو ىلعألا ءزجلا نم ةبابسلا يتأي يذلا قرعلا نم ةبعشب لصّتيو

 رصنبلا ىلإ ثلاثلا ٌدتميو ءرصنبلاو ىطسولا نيب اميف قّرفتيف ''521:2(5:ءال2) ملْيَسألا وهو هنم ناث
 . عباصألا يف مسقنت هذه عيمجو رصنخلاو

 : طش از لعلو ؟ميلسألا» :لصألا يف تدرو 2غ(



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا هذ

 (1م1 عمت ؟؟عمه هد78) ل زانلا ف ةوجألا حيرشت يف 7 : سماخلا لصفلا

 ركذ يف أدبنلف .هيأزج رغصأ وهو «فوجألا نم دعاصلا ء ءزجلا يف مالكلا انمتخ دق

 ىلع أكوتي نأ لبقو «دبكلا نم علطي امك هنم عّرفتي ام لْوأ لزانلا ءزجلا :لوقنف لزانلا فوجألا

 ماسجألا نم اهبراقي اميفو اهيف قّرفتيو ىنميلا ةيلكلا فئافل ىلإ ريصت ةيرعش بعش وه بلصلا
 قورع ىلإ ًاضيأ عّرفتيو ىرسيلا ةيلكلا يف ميظع قرع هنم لصفني كلذ دعب نم مث ءاهوذغيل

 ناقرع هنم قّرفتي مث اهوذغتل اهنم ةبيرقلا ماسجألا يفو ىرسيلا ةيلكلا ةفافل يف قّرفتي رعشلاك

 امنإ ةيلكلا ذإ .مدلا ةيئام ةيفصتل نيتيلكلا ىلإ ناهجوتي (86ه7]81م5) نيعلاطلا نايّمسي ناميظع

 نم ىرسيلا ةضيبلا ينأي قرع نيعلاطلا رسيأ نم بْعشتي دقو مدلا ةيئام وهو اهءاذغ امهنم بذتجت

 دعب عّرفتي هنأ يفو ءاذه يف هرداغي ال نييارشلا ىف ة هائيب يذلا وحنلا ىلعو . ثانإلاو ناركذلا

 نيعلاطلا نيذه رسيأ نم ةبعش ًامئاد ذخأي ىرسبلا ىتأي يذلاف «نييثنألا ىلإ ناهّجوتي ناقرع نيذه

 نم ةبعش ةردنلا يف ذخأي نأ هل قفتي دقف ىنميلا يتأي يذلاو هنم هئشنم الك مهضعب يف ناك امبرو

 ىرجملا هيفو «ةيلكلا نم نييثنألا يتأي امو هطلاخي ال نأ هلاوحأ رثكأ نكلو «نيعلاطلا نيذه نميأ

 اهيتأي امو اهترادتساو هقورع فطاعم ةرثكل هرارمحا دعب ٌضيبيف (5005) ينملا هيف جضني يذلا

 هانيب ام ىلعو (0ءمورااع نأاعمت) محرلا قنعو بيضقلا يف بيغي قرعلا اذه رثكأو «بلصلا نم ًاضيأ

 يف ذخأتو بلصلا ىلع بيرق نع فوجألا أكوتت ةبعشو .نيعلاطلا تابن دعبو براوضلا رمأ نم

 اهدنع ةعوضوملا لضعلا يف قّرفتيو ءاهلخ ديو يي صد «رادحنالا

 قورع مث «(15 360هصتصهل هداتكءاوو) نطبلا لضع ىلإ يهتنتو نيترصاخلا يتأت قورع عّرفتتف

 نع امهدحأ ىحنتي : : نيمسق مسقنا راقفلا رخآ ىلإ ىهتنا اذإف . عاخنلا ىلإ راقفلا بقث لخدت

 ةافاوم لبق امهنم دحاو لك نم بعشتيو ءذخف ءاقلت ذخأي امهنم دحاو لك ةرسيو ةنمي رخالا

 : رشع تاقبط دبكلا

 منقول أ دصفت اهنم : ةدحأو

 . '"0قافصلا ءازجأ لفاسأ ضعب دصقت اهتيرعش بعشلا ةقيقد : ةيناثلاو

 . زجعلا مظع ىلع يتلا لضعلا يف قرفتت : ةثلاثلاو

 . زجعلا رهاظو ةدعقملا لضع يف قرفتت : ةعبارلاو

 مث «ةناثملا ىلإو هب لصتي اميفو هيف قرفتيف ءاسنلا نم محرلا قنع ىلإ هجوتت : ةسماخلاو

 يف مسقلا اذهو ءاهقنع دصقي مسقو ؛ ةناثملا يف قّرفتي مسق : : نيمسق ةناثملا ىلإ دصاقلا مسقني

  بناوجلا نم محرلا يتأت يتلا قورعلاو . ليلق ءاسنللو «(ءدن) بيضقلا ناكمل ًادج ريثك لاجرلا

 . يدثلا محرلا اهب لكاشيل يدثلا ىلإ ةدعاص قورع اهنم عّرفتت

 . ةناعلا مظع ىلع عوضوملا لضعلا ىلإ هجوتت : ةسداسلاو

 اتت كورلا هذهو «نطبلا ىلع ندبلا ةماقتسا يف بهاذلا لضعلا ىلإ دعصت :ةعباسلاو

 )١( (0عهنمدعدص) رهاظلا دلجلا تحت نطابلا دلجلا :قافصلا .



 ف ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 قورعلا هذه لصأ نم جرخيو «نطبلا قارم ىلإ ردصلا يف ردحنت اهنإ انلق يتلا قورعلا فارطأب
 قورع اهنم عرفتي بناوجلا نم محرلا يتأت يتلا قورعلاو .(اناهددو) محرلا يتأت قورع ثانإلا يف

 .يدثلا محرلا اهب كراشيل يدثلا ىلإ ةدعاص

 0 هاو 0 نم لقا ينأت هناك

 فارطأب لصتتو نيترصاخلا ىلإ اس ا بلاحلا تان هدأت هاا

 لضع ىلإ ميظع ءزج اهتلمج نم ريصيو «نييدثلا ةيحان نم ةردحنملا امّيس ال ةردحنم قورع

 اهنم دحاو :بعشو عورف هيف عّرمتيف ذدخفلا يتأي هذه نم ىقبي امو . (65[0162085 ططانع168) نيشألا

 بعشو . .اقمعتم هّيسنإو ذخفلا لفسأ لضع يف رخآو ءذخفلا مّدقم ىلع يتلا لضعلا يف مسقني

 اليلق ةبكرلا لصفم لّذحتي امك مسقني هلك كلذ دعب ىقبي امو ذخفلا قمع يف قّرفتت ةريثك ىرخأ

 دتمي طسوألاو «بعكلا لصفم ىلإ ىرغصلا ةبصقلا ىلع ذدتمي اهنم ّيشحولاف :ثالث بعش ىلإ

 امهادحإ بيغت نيتبعش بعشتيو «قاسلا نطاب لضع يف ًابعش كرتيو ءًاردحنم ةبكرلا ىنثنم يف

 طلتختو لجرلا مدقم ىلإ ةدتمم نيتبصقلا نيب , ام ىلإ يتأت ةيناثلاو . قاسلا ءازجأ نم لخد اميف

 مث «قاسلا نم قرعملا عضوملا ىلإ ليميف ّيسنإلا وهو ثلاثلاو .روكذملا يشحولا نم ةبعشب

 وهو مدقملا يسنإلا ىلإ لزنيو «ىمظعلا ةبصقلا نم بّدحملا فرطلا ىلإو «بعكلا ىلإ دتمي
 ةيحان نم مدقلا ىلإ ناذحاي :نايشتعو:نانثا : ةعبرأ ةثالثلا هذه تراص دقو عمق ةدمطعم2) نفاصلا

 يناثلاو ءرصنخلا ةيحان يلاعأ يف قّرفتيو مدقلا ولعي امهدحأ :نايسنإ نانثاو ,ءىرغصلا ةبصقلا

 هذهف .ةيلفسلا ءازجألا يف ناقرفتيو روكذملا يسنإلا مسقلا نم ةيشحولا ةبعشلا طلاخي يذلا وه

 لك حيرشت ركذنسف ةيلآلا امأف . ءازجألا ةهباشتملا ءاضعألا حيرشت ىلع انيتأ دقو ةدروألا ددع يه

 يف ملكتنو هللا نوعب ئدتبن نآلا نحنو .هتاجلاعمو هلاوحأ ىلع ةلمتشملا ةلاقملا يف اهنم دحاو

 . ىوقلا رمأ
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 سداسلا ميلعتلا

 لاعفألاو ى وقلا ىف

 لصفو ةلمج وهو
 '"'ىوقلا يف :ةسلمجلا

 لوصف ةّنس يهو

 يل لوقب ىوقلا سانجأ يف :لّوألا لصفلا
 لكو ءام لعف أدبم ةوق لك ناك ذإ (نتحي نم اييفجدف نيد لاعتألاو ىرقلا نأ ملعاف

 لاعفألا سانجأو ىوقلا سانجأف .دحاو ميلعت يف امهانعمج كلذلف «ةوق نع ردصي امنإ لعف
 سنجو « (©وزلءطنع 12هد]6إ-آ/15 موالءطتلعو») ةيناسفنلا ىوقلا سنج : ةثالث ءابطألا دنع اهنع ةرداصلا

 سنجو («(طالقت 021 1-0061" 2عان105 2"1-231012115عان][05 مط1ق1 15-205 مظؤوزاعمد) ةيعيبطلا ى وملا

 . (17121 موا عو-ا/121 ؟10ععع- ال5 01 هه) ةيناويحلا ىوقلا

 ىوقلا نم ةدحاو ّلكل نأ ىري «سونيلاج» ًاصوصخو ءابطألا ةماعو ءامكحلا نم ريثكو

 اهلاعفأ ردصمو اهنكسم ةيناسفنلا ةوقلا نأ نوريو ءاهلاعفأ ردصي هنعو ءاهندعم وه ًايسيئر ًاوضع
 رمأ يف فّرصتملا وهو «هريبدتو صخشلا ظفح هتياغ عون :ناعون اهل ةيعيبطلا ةوقلا نأو «غامدلا

 دبكلا وه هلعف ردصمو عونلا ” نكسمو هّؤشن ةياهن 3 هيمنيو هئاقب ةدم ندبلا وذغيل ءاذغلا
 (عةيصماسعو هءاطع ندبلا ''”'جاشمأ نم لصفيل لسانتلا رمأ يف فّرصتملاو عونلا ظفح هتياغ عونو
 ةوقلاو «نايثنألا وه ا ردصمو عونلا اذه نكسمو هقلاخ نذإب 5-0 مث ينملا رهوج 504)

 اذ اههايإ ةلويتل وتو ةكرحالاو لا ككرم وها ىلا جورلا رع أ رّبدت يتلا ىهو «ةيناويحلا

 اهلعف ردصمو ىوقلا هذه نكسمو ةايحلا هيف "وشفي د ام يطعي ثيحب هلعجتو . غامدلا يف لصح
 بافااوج

 (مدهنلار) (ةمعمور) (هر) (مو»ب) (ةامعصواط). :ةوق عمج )١(
 يتلا خاسوألا «جاشمألاو .اطلتخا نينول لك وأ نيطلتخم نيئيش لك ءجِيِشَمو ٍحِشَم عمج :جاشمألا (؟)

 ايالخلاو يونملا ناويحلاك ةيركذلا ايالخلا ىلع جاشمألا قلطت ءايحألا ملع يفو .ةّرسلا يف عمتجت
 جاشمألاب دارملاو 87١١(. ص :طيسولا مجعملا رظنا) ةحقاللا نيوكتل اجمدني نأ لبق ةضيبلاك ةيوثنألا
 .لوألا ىنعملا انه

 .رشتني :وشفي (9)
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 نأ الإ ءبلقلا وه ىوقلا هذه عيمج أدبم نأ ىريف «سيلاطوطسرأ» لضافلا ميكحلا امأ

 مث :غامدلا وه ءابطألا دنع ٌسحلا أدبم نأ امك «ةروكذملا ئدابملا هذه ةّيلّوألا اهلاعفأ روهظل

 هآر ام ىلع رمألا دجو ققحو بجاولا نع شتف اذإ مث «هلعف رهظي هنم درفم وضع ٍةساح لكل
 نوعبتي امنإ «ةيرورض ريغ ةعنقم تامدقم نم ةعزتنم مهليواقأ دجوتو .مهنود «سلاطوطسرأ»

 . رومألا رهاظ اهيف

 كلذ لب «نيرمألا نيذه نم قحلا فّرعتي نأ بيبط وه ثيح نم هيلع سيل بيبطلا ْنكل
 هذهل ام ٍدابم ةروكذملا ءاضعألا هذه نأ هل ملس اذإ بيبطلاو . يعيبطلا ىلع وأ فوسليفلا ىلع

 نكل نكت يل وأ هيلو ادم ورع ةداضيم مدع تناك يللا مآ نم ةلواحي اعف هيلع الق ىزتلا

 . فوسليفلل هيف صخري ال امم كلذ لهج

 (0لنمهأ56 مم62) ةمودخملا ةيعيبطلا ىوقلا ىف : ىناثلا لصفلا

 سس نا ةيردزخبلاو :ةيوزخم هيمو. ندا اهتمت ةيعمطلا ىوقلا انأو
 ةيمانلاو (70500106 م0>ع2) ةيذاغلا ىلإ :نيعون ىلإ مسقتيو صخشلا ءاقبل ءاذغلا يف فّرصتي

(1 2017 071011/1118) . 

 (( عرعر جان م082) ةدلوملا ىلإ : نيعون ىلإ مسقنيو عونلا ءاقبل ءاذغلا يف فرصتي سنجو

 يذتغملا ةهباشم ىلإ ءاذغلا ليحت ىتلا ىهف ةيذاغلا ةوقلا امأف ؛(0هدنالنهع مم»*ع) ةروصملاو

 مامت غلبيل يعيبطلا بسانتلا ىلع مسجلا راطقأ يف ةدئازلا يهف ةيمانلا امأو . للحتي ام لدب فلخيل

 امل ًايواسم ةرات ءاذغلا دروت ةيذاغلاو «ةيمانلا مدخت ةيذاغلاو ءءاذغلا نم هيف لخدي امب ءشنلا
 نم ديزأ دراولا نكي نأب الإ نوكي ال ّومنلاو «ديزأ ٌومنلاو «ديزأ ًةراتو .ءصقنأ ًةراتو .للحتي

 وه فوقولا نس يف لازهلا دعب نمسلا نإف ءاّومن ناك كلذك ناك ام لك سيل هنأ الإ .للحتملا

 هب غلبيل راطقألا عيمج يف يعيبط بسانت ىلع ناك ام ٌومنلا امنإو ءومنب وه سيلو ليبقلا اذه نم

 نإو لوبذ فوقولا لبق نوكي ال هنأ امك نمس ناك نإو .ةتبلأ ّومن ال كلذ دعب مث «ءشنلا مامت

 . جرخأ بجاولا نعو دعبأ كلذ نأ ىلع لازه ناك

 طلخلاو مدل وهو ندبلا رهوج ليصحت :اهدحأ : ةثالث ةيئزج لاعفأب اهلعف م متي ةيداغلاو

 ا ا كامو ءوضعلاب هيبش لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب وه يذلا

 لعجي نأ وهو (ةعوعلسنسهانم») قازلإلا يناثلاو .ءاذغلا مدع وهو . (4ة 0 مطإل) 3 !(ايفورطأ»

 ءاقستسالا يف امك هب لخي دقو ءوضع ءزج ًارئاص يأ ؛ماتلا لعفلاب ءاذغ لصاحلا اذه

 اذه لعجي نأ وهو (ةزسنانا-ةموزصناة008) هيبشتلا ثلاثلاو . (6 معدل لعمموزن-فههعدتعت) يمحللا

 هب لخي دقو «هنولو هماوق يف ىتح ةهج لك نم هب ًاهيبش وضعلا نم ًاءزج راص امدنع لصاحلا

 لعفلا اذهو ءدوجوم ريغ هيبشتلاو ءامهيف نادوجوم قازلإلاو لدبلا ْنإف ءقهبلاو صربلا يف امك
 فلتختو «لوألا أدبملا وأ ,.سنجلاب ناسنإلا يف ةدحاو يهو ةيذاغلا ىوقلا نم ةريغملا ةّوقلل
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 هيبشت ىلإ ءاذغلا رّيغت ةوق هجازم بسحب اهنم وضع لك يف ذإ «ةهباشتملا ءاضعألا يف عونلاب
 . ندبلا عيمجب ًاكرتشم العف لعفت دبكلا يف يتلا ةريغملا نكل «ىرخألا ةّوقلا هيبشتل فلاخم

 ةوقلا لصفي عونو «ثانإلاو روكذلا يف ينملا دّلوي عون :ناعون يهف ةدّلوملا ةّوقلا امأو

 مظعللو ًاصاخ ًاجازم بصعلل صخيف وضع وضع بسحب تاجيزمت اهجزميف ينملا يف يتلا
 «جازتمالا ةهباشتم وأ ءازجألا ةهباشتم ينم نم كلذو ءًاصاخ جازم تانايرشللو ًاصاخ ًاجازم
 (1 همم[ هسمهانجء ؟همدلا-84ءاهطهانع موون: ع-8ه»جعع ه6 ةريغملا ةوقلا ءابطألا اهيمست ةوقلا هذهو

 اهتاليكشتو ءاضعألا طيطخت اهقلاخ نذإب اهنع ردصي ىتلا يهف ةعباطلا ةرّوصملا امأو .02589)

 ةقلعتملا لاعفألا ةلمجلابو .اهتاكراشمو اهعاضوأو اهتنوشخو اهتسالمو اهبقثو اهتافيوجتو
 ةيذاغلا ةوقلا يه عونلا ظفح ببسب ءاذغلا يف ةفّرصتملا ةّوقلا هذهل مداخلاو .اهريداقم تاياهنب

 ظ . ةيمانلاو

 (51ن طوره ممه16:-51طه:01م2:6مم62) ةمداخلا ةيعيبطلا ةوقلا 520 ثلاثلا لصفلا

 ةبداجلا :عبرأ ىوق يهو ةيذاغلا ةوقلا مداوخ يهف ةيعيبطلا ىوقلا يف ةفرصلا ةمداخلا امأو

 . . (8:مانلقأاع مم:62)) ةعفادلاو (1)1عءوانا» أ مم:ءع2) ةمضاهلاو (عاءمانالع مم862) ةكساملاو

 هيف يه يذلا وضعلا فيلب كلذ لعفتو عفانلا بذجتل تقلخ : (20096:((4 مه»7ه2) ةيذاحلاو

 . ةلاطتسالا ىلع بهاذلا

 لعفيو هنم ةزاتمملا هل ةرّيغملا ةوقلا هيف فّرصتت امثير عفانلا كسمتل تقلخ :ةكساملاو

 . ضرعتسملا هناعأ امبر امهب بروم فيلب كلذ

 لعفل أيهم ماوق ىلإ ةكساملا هتكسمأو ةبذاجلا ةوقلا هتبذج ام ليحت يتلا يهف ةمضاهلا اَمأو

 ىمسبيو عفانلا يف اهلعف اذه .لعفلاب ةيئاذغلا ىلإ ةلاحتسالل حلاص جازم ىلإو هيف ةرّيغملا ةوقلا

 ًأدبأ ىّمسيو ةئيهلا هذه ىلإ نكمأ نإ اهليحت نإف لوضفلا ىف اهلعف امأو .(01عوةانهد) ًامضه

 نإ اهماوق قيقرتب ةعفادلا نم عفدب هيف سبتحملا وضعلا نم عافدنالا ىلإ اهليبس لهسي وأ ءًامضه
 لعفلا اذهو .ةجوزللا عناملا ناك نإ هعيطقت وأ «ةقرلا عناملا ناك نإ هظيلغت وأ ءظلغلا عناملا ناك

 . فدارتلا ليبس ىلع جاضنإلاو مضهلا لاقي دقو «(11موص-[ة6126) جاضنإلا ومس

 نع لضفي وأ ءاذتغالل حلصي ال يذلا ءاذغلا نم يقابلا لضفلا عفدت اهنإف :ةعفادلا امأو
 .لوبلا لثم ةدارملا ةهجلا يف هلامعتسا نع غرفتسي وأ هنع ينغتسي وأ ءاذتغالا يف يفاكلا رادقملا

 اهنإف ةدعم ذفانم كانه نكت مل نإ امأو .اهل ةذعم ذفانمو تاهج نم لوضفلا هذه عفدت ةوقلا هذهو

 عفدلا ةهج تناك اذإو . ىخرألا ىلإ بلصألا نمو ٌسْحَألا وضعلا ىلإ فرشألا وضعلا نم عفدت

 . نكمأ ام ةهجلا كلت نع ةعفادلا ةوقلا اهفرصت مل لضفلا ةدام ليم ةهج يه

 (816218/ةمصنط) ةرارحلا ينعأ ىلوألا عبرألا تايفيكلا اهمدخت عبرألا ةيعيبطلا ىوقلا هذهو

 امأ .(0مبمه55) ةسوبيلاو (2هزوطس ظن لن -طان سمها 11دنل) ةبوطرلاو (©0106ه5و) ةدوربلاو

 ال ضرعلاب ةمدخ اهضعب مدخي دقف ةدوربلا امأو «عبرألل ةكرتشم ةقيقحلاب اهتمدخف ةرارحلا
 ىرقلا عيمج لاعفأ ْنأل ,ىوقلا عيمجل ًاداضم نوكي نأ ةدوربلل تاذلاب يذلا رمألا نإف «تاذلاب
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 لمكتسي مضهلا ٌَنألف مضهلا يف امأو .رهاظ كلذف عفدلاو بذجلا يف امأ .تاكرحلاب يه
 امأو .ةيجيزمتو ةيقيرفت تاكرحب هذهو .فطلو قر ام عم اهعمجو فثكو ظلغ ام ءازجأ قيرفتب

 . هنقتم لامتشالا نم ةئيه ىلإ بروملا فيللا كيرحتب لعفت يهف ةكساملا

 ضرعلاب كاسمإلا يف عفنت اهنأ الإ لاعفألا هذه عيمج نع ''"ةعلام ةردحم ةتيمم ةدوربلاو

 لب «ةعفادلا ىوقلا لعف يف ةلخاد ريغ نوكتف «حلاصلا لامتشالا ةئيه ىلع فيللا سبحي نأب
 ةنيعملا.حيرلا ليلحت نم عنمي امب ةدوربلاب عفتنتف ةعفادلا امأو .اهلعف اهب ظفحت ةئيهت ةلآلل ةئيهم

 ةلآلل ةئيهت ًاضيأ اذهو .هفنكيو رصاعلا ضيرعلا فيللا عمجي امبو «هظيلغت يف نيعي امبو «عفدلل

 سفن يف لخد ولو ضرعلاب ىوقلا هذه ةمدخ يف لخدي امنإ دربلاف . لعفلا سفن يف ةنوعم آل
 .ةكرحلا دمخألو ّرِضَأل اهلعف

 امهو ناتلقانلا امأ . ةكساملاو ناتلقانلا :ثالث ىوق لاعفأ ىف اهيلإ ةجاحلاف ةسبويلا امأو

 ينعأ ةكرحلا يف هنم دب ال يذلا دامتغالا نم نيكمت لضف نم سبيلا يف امِلف «ةعفادلاو ةبذاجلا

 يبوطرلا ءاخرتسالا هلثم نع عنمت يوق عافدناب اهلعف وحن ىوقلا هذهل ةلماحلا حورلا ةكرح
 امأو . ضيقللف ةكساملا امأو .ةلآلا رهوج يف وأ حورلا رهوج يف ناك اذإ ([[سسدن4 عاد ةغه)

 هذه ةجاح يف ةلعفنملاو ةلعافلا تايفيكلا نيب تسياق اذإ مث سمأ ةبوطرلا ىلإ اهتجاحف ةمضاهلا

 نيكست ةدم نأل «ةرارحلا ىلإ اهتجاح نم رثكأ سبيلا ىلإ اهتجاح ةكساملا تفداص اهيلإ ىوقلا
 جاتحملا يهو اهكيرحت ةدم نأل «ضبقلا ىلإ ضرعتسملا فيللا اهكيرحت ةذم نم رثكأ ةكساملا

 جازم ناك املو .نيكستلاو كاشمإلا ىلإ فورصم اهلعف نامز رئاسو «ةريصق ةرارحلا ىلإ اهيف
 ةرارحلا ىلإ اهتجاح نإف ةبذاجلا امأو .ةوقلا هذه مهيف تفعض ةبوطرلا ىلإ اريثك ليمأ نايبصلا

 كيرحتلا وه اهلعف ةّدم رثكأ ْنأل لب .بذجلا يف نيعت دق ةرارحلا ّنأل سبيلا ىلإ اهتجاح نم ذدشأ

 هذه ّنألو «ةسوبيلاب اهضيبقتو اهتلآ ءازجأ نيكست ىلإ اهتجاح نم ٌسمأ كيرحتلا ىلإ اهتجاحو
 لعفب امإ ٌمتي باذتجالاو .ةيوق ةكرح ىلإ جاتحت دق لب طقف ةريثك ةكرح ىلإ جاتحت تسيل ةوقلا

 ءاملا تاذجناك ءالخلا رارطضاي امأو «ديدحلا بذجي اهب ىتلا سيطانغملا ىف امك «ةبذاجلا ةوقلا

 اذه ناك نإو ؛نهدلا جارسلا بهل باذتجاك ةرارحلا 506 0 تاقارزلا يف

 ةوقلا عم ناك ىتم اذإف «هنيعب وه وه لب «ءالخلا رارطضا ىلإ عجري نيققحملا دنع ثلاثلا مسقلا

 امهتجاح نم ّلقأ سبيلا ىلإ اهتجاح نإف ةعفادلا امأو . ىوقأ بذجلا ناك «ةرارح ةنواعم ةبذاجلا

 اهئاوتحاو اهضبقو ةبذاجلا مزل الو ةكساملا ضبق ىلإ جاتحت ال اهنأل .ةكساملاو ةبذاجلا ينعأ

 .رخآلا ءزجلا بذج هب قحليل ةلآلا نم ءزج كاسمإب بوذجملا ىلع

 نيعي فيثكت ليلق ىلإو كيرحتلا ىلإ لب «ةتبلأ نيكستلا ىلإ ةعفادلاب ةجاح ال ةلمجلابو
 ةكساملا يف امك ءضبقلا وأ وضعلا لكش ةئيهل ةظفاح ةلآلا هب ىقبت ام رادقم ال عفدلاو رصعلا

 ةليلق سبيلا ىلإ اهتجاح اذهلف .ءازجألا بذج قحالت ثير ًاريسي ًانامز ةبذاجلا يفو ًاليوط ًانامز

 .(8868ص :طيسولا مجعملا رظنا) اهقنع لبق نم اهخلس :ةاشلا علم :لاقي .ةخولسم :ةعلام )١(

 . ةعفدي مث لئاسلا بذجي دوع اهفوج يف «قيض رخآلاو عساو اهيفرط دحأ ءهوحنو جاجزلا نم ةبوبنأ : ةقاّرّزلا )2

 ش وم ١ج بطلا يف نوناقلا
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 ةبوطرلا ىلإ جاتحي امنإ لب «ةسوبيلا ىلإ اهب ةجاح الو «ةمضاهلا يه ةرارحلا ىلإ اهلك اهجوحأو
 ةبوطرلا نإ :لوقي نأ لئاقل سيلو .لاكشألل لوبقلاو يراجملا يف ذوفنلل هتئيهتو ءاذغلا ليهستل

 نايبصلا نإف «ةبلصلا ءايشألا مضه نع مهاوق زجعي ال نايبصلا ناكل مضهلل ةنيعم تناك ول

 (آن1طءمعه5- ةسناجملا ببسل لب ببسلا اذهل هيلع نردقي نابشلاو «كلذ مضه نع نوزجعي اوسيل

 لبقت ملف «نايبصلا جازم سناجي مل ًابلص ءايشألا نم ناك امف «ةسناجملا نع دعبلاو . زدنا

 ؛ناّبشلا امأو .ةعفادلا مهاوق ةعرسب اهعفدو ؛ةكساملا مهاوق اهلبقت ملو ةمضاهلا مهاوق اهيلع

 الو نصت ىلإ حاج ةكساملا نأ هذه زن ينجي «مهتيذغتل حلاص مهجازمل قفاوم كلذف

 ضبق تابثو ضبق ىلإ ةبذاجلاو .ةكرحلا ىف ف ةريسي ةنوعم ىلإو اليوط ًانامز ضبق ةئيه تابثإ

 ىلإو هب ُدتعي تابث ريغ نم طقف ضبق ىلإ ةعفادلاو .ةكرحلا ىف دك ةنوفسو اذجت اريست انام

 اهلامعتسا يف ىوقلا هذه توافتت كلذلف جيزمتو ةباذإ ىلإ ةمضاهلاو . ةكرحلا ىلع ةنوعم

 .اهيلإ اهجايتحاو عبرألا تايفيكلل

 (17112] مم عر-ا/1121 10:هع-ا/15 :هانعدم) ةينأ ناويحلا ىوقلا يف 5 : عبا رلا لصفلا

 ةوق لوبقل اهتأيه ءءاضعألا ىف تلصح اذإ ىتلا ةوقلا ءاهب نونعيف «ةّيناويحلا ةوقلا امأو

 كلذ ين نودع انل يبقا و: يفوكللا فاكرتاهنلا نوتكؤعرو .ةءاحلا لامتأو ةكرحلاو تخلل
 كرف ةلمجلا وده قتلو ةوقلا هذه ىلإ بوسنملا حورلل ضراعلا ضابقنإلاو طاسبنإلا نم

 نيرجرلا ءوضعلا وه «فيثك رهوج اّم جازم بسحب طلخألا ةفاثك نع دّلوتي دق امك هنإ

 ا '”حورلا وه فيطل رهوج وه ام جازم بسحب اهتفاطلو طالخألا ةيراخب نم دّلوتي دقف وضعلا

 اذإ حورلا اذهو . يناثلا دلوتلا ندعم بلقلا كلذك «لوألا دّلوتلا ندعم ءابطألا دنع دبكلا نأ امكو

 ىوقلا لوبقل اهلك ءاضعألا دعب ةوقلا كلت ةّرقل دعتسا هل نوكي نأ يغبني يذلا هجازم ىلع ثدح

 .اهريغو ةيناسفنلا ىرخألا

 لطعت ْنِإو ا ءاضعألاو حورلا يف ثدحت ال ةيناسفنلا ئوقلاو

 ءردخلا وضعلا نأ ىرت الأ «يح وهف «ةوقلا هذه نم دعب لطعتي ملو ةيناسفنلا ىوقلا نم وضع

 نيب ةضراع ةدس وأ هلوبق نع هعنمي جازمل ةكرحلاو ٌسحلا ةوقل لاحلا يف دقاف «جولفملا وضعلاو

 دقاف «توملا هل ضرعي يذلا وضعلاو يح كلذ عم وهو ءهيلإ ةّئبنملا باصعألا يفو هنيبو غامدلا

 اذإ ىتح هتايح ظفحت ةوق جولفملا وضعلا يف نذإف .دسفيو نفعي نأ هل ضرعيو ةكرحلاو ٌسحلا >

 «هيف ةيناويحلا ةوقلا ةحص ببسب اهلوبقل اًدعتسم ناكو .ةكرحلاو سحلا ةوق هيلإ ضاف قئاعلا لاز

 ةوق وه دعملا اذه سيلو تيملا وضعلا كلذك الو .لعفلاب هلوبق نع عنمي يذلا وه عناملا امنإو

 مالكلا اذه نإف . ًاتيم ناك تلطب اذإو ءايح ناك ةيقاب ةيذغتلا ةوق تناك اذإ ىتح «هريغو ةيذغتلا

 اهلعف يقب امبرو اّيح يقبو ءاضعألا ضعب يف اهلعف لطب امبرف «ةيذغتلا ةوق لوانتي دق هنيعب

 ْ ْ 1 . توملا ىلإ وضعلاو

 . (5ماا) (8معداط-تصدصعم) (5هانل) (عدعتست) : حو ىلا (0)



 1 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 دعتسي دق تابنلا ناكل «؛ةكرحلاو ٌسحلل دعت ةيذغم ةوق يه امب ةيذغملا ةوقلا تناك ولو

 . «ةيناويح ةوق ىّمسيو ءًاصاخ ًاجازم عبتي رخآ أرمأ دعملا نوكي نأ ىقبيف ةكرحلاو ٌسحلا لوبقل
 . "”جاشمألا ةفاطل نم حورلا ثدح اذإ حورلا يف ثدحت ةوق لوأ وهو

 يتلا ىلوألا سفنلاو لوألا أدبملا «سيلاطوطسرأ» ميكحلا دنع اهب لبقت حورلا نإ مث

 ًاضيأ نأ امك ءرمألا لَّوأ يف حورلا نع ردصت ال ىوقلا كلت لاعفأ نأ الإ ءىوقلا رئاس اهنع ثعبني
 مل ام غامدلا يف يذلا (مدعدسم موزعطتلعم»ه) يناسفنلا حورلا نع ءابطألا دنع ساسحإلا ردصي ال

 لبق عامدلا تفيوكت ىف جورلا نم مسن لصحاادإو «كلذ ريغ وأ «ناسللا ىلإ وأ «ةيديلجلا ىلإ ذفني

 .نييثنألا يفو دبكلا يف كلذكو .ًاندب هيف ةدوجوملا ةوقلا لاعفأ دنع هب ردصي نأل حلصو ًاجازم
 أدبم يه يتلا سفنلا لوبقل دعتسي مل رخآ جازم ىلإ غامدلا دنع حورلا لحتسي ملام ءابطألا دنعو
 ةيناويحلا ىلوألا ةوقلا لوبق دافأ دق لّوألا جازتمالا ناك نإو . دبكلا يف كلذكو ءّسحلاو ةكرحلا

 ضيفي ةدحاو سفنلا تسيلو . ىرخأ 0 ا ع م كس
 ةوقلا لوبق دافأ دقف «لّوألا جازتمإلا ناك نإو هنإف ةلمجلا هذه عومجم سفنلا تناك وأ «ىوقلا اهنع
 مهدنع يفكت ال اهدحو ةوقلا هذه نكل ؛هلامك يه ةوقو حور ثدح ثيح «ةيناويحلا ىلوألا
 ةئيهم اهنأ عم ةوقلا هذهو :اولاق . صاخ جازم اهيف ثدحي مل ام رخألا ىوقلا رئاس اهب حورلا لوبقل
 مّسنتلل هطسبو هضبق أدبمو ءاضعألا ىلإ فيطللا يحورلا رهوجلا ةكرح أدبم ًاضيأ يهف ؛ةايحلل
 ديفت ضبنلاو سفنلا لاعفأ ىلإ سايقلابو ءالاعفنا لبقت ةايحلا ىلإ سايقلاب اهنأك ليق ام ىلع يقنتلاو
 نيعتل ةيناسفنلا ىوقلا هبشتو ءاهنع ردصي اميف ةدارإلا اهمدعل ةيعيبطلا ىوقلا هبشت ةوقلا هذهو . العف

 سفنلل سفن اولاق اذإ ءامدقلا نأ الإ . نيتلضتم نيتكرح كّرحتو ًاعم طسبتو ضبقت اهنأل اهلاعفأ
 ليعافأو تاكرح اهنيعب اهنع ردصت ةوق لك أدبم اودارأو يلآ يعيبط مسج لامك اونع ةيضرألا
 ىوقلا نأ امك . (©وزرعطنع ؟ةعادلا7) ةيناسفن ةوق ءامدقلا بهذم ىلع ةوقلا هذه نوكتف .ةفلاختم

 . ةيناسفن ةوق مهدنع ىممست اهانركذ يتلا ةيعيبطلا

 كاردإ نع ردصت كيرحت و كاردإ أدبم يه ةّوق هب ىنع لب ٠ «ىنعملا اذه سفنلاب دري مل اذإ اّمأو

 ل «ةروصلا هذه فالخ ىلع اهعسج يف لعف اهنع ردصي زق لك ةعيبطلابديأو ام ةدارإب ءام

 امأو . ةيعيب ا ةوقلا نم ةجرد ىلعأو . ةيعيبط تناك لب «ةيناسفن ةوقلا هذه نكت
 نكت مل .عون ءاقبو أ ءصخش ءاقبل ناك ءاوس «هتلاحو ءاذغلا رمأ يف فّرصتي ام ةيعيبطلاب يّمس نإ
 ناك نإو . ةوقلا هذهل لاعفنا امههبشأ امو فوخلاو بضغلا نآلو . ًاثلاث ًاسنج تناكو ةيعيبط هذه

 اهنأو ىوقلا هذه نايب قيقحتو .ىوقلا هذه ىلإ ةبوسنم تناك ةكراذلا ىوقلاو مهولاو سحلا اهؤدبم
 ا ب ل ملعلا ىلإ وه ةدحاو قوف وأ ةدحاو

 ظ 0 ةكردملا ةتناسفنلا ىوقلا ىف : سماخلا لصفلا

  مهمعمان»# ٌةَكِرْذُم ٌةَّرُق امهادحإ :امهل سنجلاك يه نيتوق ىلع لمتشت ةيناسفنلا ةوقلاو

 )١( ص '؟ ةيشاحلا رظنا 454.



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا ٠٠١

 : نيتوقل سنجلاك ةكردملا ةّوقلاو . (840006 مم:ع,-آلذؤ 720:012) ةكرَحُم وق ّى رخألا وا 2 20186)

 يهو «ةّيسحلا يه رهاظلا يف ةكردملا ةّوقلاو .نطابلا يف ةكردم ةّرقو رهاظلا يف ةكردم ةّرق

 ةوقو راصبإلا ةوق تناك ةسمخ تذخأ اذإو .موق دنع نامثو «موق دنع سمخ ىوقل سنجلاك

 رثكأ نأ ءكلذ يف ببسلاف «ةينامث تذخأ اذإ امأو . سمللا ةّوقو قوذلا ةّوقو ٌمشلا ةوقو عمسلا

 تاسوململا نم سنج لك نوصخيو . عبرأ ىوق وه لب «ةريثك ىوق سمللا نأ نوري نيلصحملا
 راصبإلاو ناسللا يف سمللاو قوذلاك ساسحلا وضعلا يف ةكرتشم اهنأ الإ «ةدح ىلع ةوقب عبرألا

 يه ةيناويحلا ينعأ نطابلا يف ةكردملا ةوقلاو .فوسليفلا ىلإ اذه قيقحتو نيعلا يف سمللاو

 : سمخ ىوقل سنجلاك

 «ةدحاو ةّوق ءابطألا دنع ىهو :2'”لايخلاو كرتشملا ٌّسحلا ىّمست ىتلا ةوقلا :اهادحإ
 ةانيلك كاسويصتملا:هيلإ ئذاتي ىذلا وهل مقملا علاق دفان رو يكس نع تايسعملا دعو

 ةبوبيغلا دعب اهكسميو عامتجالا دعب اهظفحي يذلا وه لايخلاو .هيف عمتجيو اهروص نع لعفنيو
 . فوسليفلا ىلع اضيأ وه اذه ىف قحلا قيقحتو .ةظفاحلا ريغ امهنم ةلباقلا ةّوقلاو سحلا نع

 : ءاندلا نممدقتلا نطل وه اهياتف ادعو اههنكستنإت ناك تمر

 : (625[1همتص عم م00-08:67 هك لعصسع مم: ء-1)ءا) ةركفم ءابطألا اهيمست ىتلا ةّؤقلا :ةيناثلاو

 انهركلت ىلا ةنناويخلا ةيمهولا ةدقلا اهتلمستما نإد ةركفم ةراثو# ةلئختم اهتركسي زاك نق قدا
 : رثلا اهلك ملفا نإو «(1صهعنههأناع مهام ةلّيختم اهوّمس اهلعفل اهسفنب ىه تضهن وأ دعب

 .ةركفم تيمس اهنس اهب عفتني ام ىلع اهتفرصو (1ه16ء11ءءادهل 222108 م0762) ةيقطنلا

 نم اهيلإ ىذأتي امل ةظفاح وأ ةلباق ىلوألا نأ تناك ام فيك ىلوألا نيبو ةوقلا هذه نيب قرفلاو

 بيكرت نم اهتافرصت لايخلا يف تاعدوتسملا ىلع فرصتت اهنإف هذه امأو .ةسوسحملا روصلا

 لبجو ريطي ناسنإك ءاهل ةفلاخم ًاروصو ٌسحلا نم ىذدأت ام وحن ىلع ًاروص رضحتستف ليصفتو
 طسوألا نطبلا وه ةوقلا هذه نكسمو . ٌسحلا نم لوبقلل الإ هرضحي الف لايخلا امأو .درمز نم

 مهولا يهو ناويحلا يف ةنطابلا ةكردملا ةقيقحلاب يه ةوقل ةلآ يه ةوقلا هذهو .غامدلا نم

 نأو تبيح دلولاو ءؤدع بئذلا نأ ناويحلا يف مكحت يتلا ةوقلا وهو «(1هواتصعءانالع ص0165)

 نيسوسحم ريغ ةبحملاو ةوادعلاو . يقطن ريغ ليبس ىلع هنع رفني ال .قيدص فلعلاب دّهعتملا

 سيل ناك نإو «ىرخأ ةوق امهكرديو امهب مكحي امنإ نذإف «ناويحلا نم ٌسحلا امهكردي سيل
 ةوقلا هذه لمعتسي دق ًاضيأ ناسنإلاو .ىقطنلا ريغ ام كاردإ ةلاحم ال هنأ الإ ءىقطنلا كاردالاب

 «لايخلا قرافت ةوقلا هذهو .قطانلا ريغ ناويحلا ىرجم كلذ يف يرجيو ماكحألا نم ريثك يف
 قرافتو ةسوسحم ريغ ناعمب تاسوسحملا يف مكحت هذهو تاسوسحملا تبثتسي لايخلا نأل

 يه لب ام مكح اهعبتي هذه لاعفأو ءام مكح اهعبتي ال كلت لاعفأ نأب ةليختمو ةركفم ىّمست يتلا

 (©6:م6- سوسحملا يف مكح وه هذه لعفو ءتاسوسحملا يف تّبكرت كلت لاعفأو ام ماكحأ

 مكاح ناويحلا يف سحلا نأ امكو . سوسحملا نع جراخ ىنعم نم 2ءهعمات16-طءىهعأا21)

 )١( (2مدحصمم ةعمدع) (2مهجهوتاع ؟ءةددع) (©ةصعت(طعقن#) : ايساطنق وأ أيساطنب وأ لايخلا وأ هل ةقملا سحلا ..



 6 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح ىف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا

 مهولا ىلإ ىدأتت يتلا روصلا كلت يناعم ىلع مكاح اهيف مهولا كلذك تاسوسحملا روص ىلع

 يف ةعزانم ال ذإ كلذ هلو ءالّيخت ةوقلا هذه يّمسيو زوجتي نم سانلا نمو ٌسحلا ىلإ ىدأتت الو

 نأ كلذو ؛اهفّرعتل بيبطلا ضّرعتي ال ةوقلا هذهو قورفلاو يناعملا مهفي نأ بجي لب ؛ءامسألا

 .دعب هلوقنس يذلا ركذلاو لّيختلاو لايخلا لثم اهلبق ىرخأ ىوق لاعفأ راضمل ةعبات اهلاعفأ راضم

 ةّرضملا تناك نإف ًاضرم كلذ ناك اهلاعفأ يف ةّرضم اهقحل اذإ يتلا ىوقلا يف رظتني امنإ بيبطلاو

 بيكرت داسف وأ جازم ءوس عبتت ةّرضملا كلت تناكو اهلبق لعف تقحل ةّرضم ببسب ةوق لعف قحلت

 ىتح هداسف وأ وضعلا كلذ جازم ءوس ببسب ررضلا كلذ قوحل فرعي نأ هيفكيف ام وضع يف

 نأ امك اهقحلي ام اهقحلي امنإ يتلا ةوقلا لاح فرعي نأ هيلع الو . هنع ظفحتي وأ جالعلاب هكرادتي

 يتلا لاح فرع دق ناك ذإ ةطساوب ةسوسحملا ةروصلا نم سحلا ىلإ ىذأتي امل ةنازخ لايخلا

 | . ةطساو ريغب اهقحلي

 ةظفاحلا ةوقلا يهو «قيقحتلا دنع ةعبارلا وأ ةسماخلا ىهو  ءابطألا ركذي امم ةثلاثلاو

 ةفوسخملا اهروص ريغ كاسوسعتملا ىف ناحمب نم هولا ىلإ ىداك اهل ةنارخ قو ةركذملاو

 ةظفاحلا ةوقلا له هنأ يف يمكح رظن عضوم انههو غامدلا نوطب نم رخؤملا نطبلا اهعضومو
 سيل نكلو ؟ناتوق مأ ةدحاو ةوق مهولا تانوزخم نم ظفحلا نع باغ امل ةعجرتسملا ةركذتملاو

 نطبلل ةضراعلا تافآلا يه ناك امهيأل ضرعت يتلا تافآلا تناك اذإ بيبطلا مزلي امم كلذ

 . بيكرتلا سنج نم امإو جازملا سنج نم امإ غامدلا نم رخؤملا
 ءابطألا رظن طقس املو .ةقطانلا ةيناسنإلا ىهف ةكردملا سفنلا ىوق نم ةيقابلا ةوقلا امأو

 لاعفأ ىلع روصقم مهرظن لب ةوقلا هذه نع طقسأ وهف «ةلعلا نم هانحرش امل ةيمهولا ةوقلا نع
 .ريغ ال ثالثلا ىوقلا

 ةكرحملا ةئناسفنلا ىوفلا يف : سداسلا لصفلا

 اهطسبت لصافملاو ءاضعألا اهب كّرحتف اهيخرتو راتوألا جْئشت يتلا يهف ةكرحملا ةّوَقلا اّمأو

 «تاكرحلا يدابم عّونت بسحب عّونتي سنج يهو . لضعلاب لصّتملا بصعلا يف اهذفنتو اهينثتو

 . عامجإلل بجوملا مهولا مكحل ةعبات يهو «ىرخأ ةعيبط ةلضع لك يف نوكتف

 (هءنهدم-1دصعانمدق) لاعفألا نه ريخألا لصفلا

 لثم نيتّوقب متي ام اهنمو ءمضهلا لثم ةدحاو ةّوقب متي ام ةدرفملا ليعافألا نم نإ :لوقن

 .ةدعملا مف يف ةساسح ةوقبو «ةيعيبط ةبذاج ةّوقب متت اهّنإف «ماعطلا ةوهش

 نم رضحي ام اهصاصتماو هبذجي ام ةيضاقتم لواطملا فيللا اهكيرحتبف ةبذاجلا انآ

 . تابوطرلا

 ةهبنملا (ة خ2 84-116ءادهءطمان2) ءادوسلا عذلبو لاعفنالا اذهب اهساسحإبف ةساسحلا امأو

 ةفآ اهل ضرع اذإ ةساسحلا نأل «نيتوقب متي امم لعفلا اذه ناك امنإو . اهتصق ةروكذملا ةوهشلل

 كلذكو .ةجاح هيلإ ندبلل ناك نإو ماعطلا هتشي ملف ء«ةوهشو ًاعوج ىّمسي يذلا ىنعملا لطب

 اهلعف متي ىلوألاو .ةيدارإلا ةبذاجلا ىرخألاو «ةيعيبطلا ةبذاجلا امهادحإ :نيتوقب ّمتي داردزالا



 ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو ّبطلا ّدح يف :لّوألا نفلا /لوألا باتكلا 060

 اذإو .داردزالا لضع فيلب اهلعف متي ةيناثلاو .ءيرملاو ةدعملا مف يف يذلا لواطملا فيللاب

 رسع اهلعفل دعي ثعينت مل اهنأ الإ تلطب نكت مل اذإ لب داردزالا رسع نيتوقلا ىدحإ تلطب
 فاعن انك اذإ لب ؟هيهتشت ال ام عالتبا انيلع رسع قدصت مل ةوهشلا تناك اذإ هنأ ىرتَوأ .داردزالا

 روبعو . هعالتبا ةيدارإلا ىلع بعص ةيناوهشلا ةبذاجلا ةوقلا هنع ترفنف هعالتبا اندرأ مث «ًأئيش

 كلذكو .هيلإ هّجوتملا وضعلا نم ةبذاجو «هنع لصفنملا وضعلا نم ةعفاد ةوقب متي ًاضيأ ءاذغلا

 ةوق هببس ناك امبرو «ةيعيبطو ةيناسفن ناتوق هؤدبم لعفلا ناك امبرو ؛نيليبسلا نم لفثلا جارخإ
 وضعلا ىلإ ٌبصنملا طلخلا ةمواقم ىلع ةعفادلا نواعي هنإف «داوملل عناملا ديربتلا لثم ةيفيكو

 ّبصني ام رهوج ظيلغتب يأ «تاذلاب نيئيشب عنمت ةدرابلا ةيفيكلاو ءههجو يف هعذدو هعنمو

 ةبذاجلا ةيفيكلاو .ةبذاجلا ةرارحلا ءافطإ وهو «ضرعلاب امم وه ثلاث ءيشبو «ماسملا قييضتو

 ام مث ,فطل ام الوأ ءبذجي امنإ ءالخلا رارطضاو «ةروكذملا هوجولا هذه لباقي امب بذجت

 :ةبذج اهتعيبط يف اهّصخي يذلا وأ «قفوألا بذجت امنإف ةيعيبطلا ةبذاجلا ةوقلا امأو «فثك
 ْ .صخألاو قفوألا وه فثكألا ناك امبرو .



 ١٠١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 يناثلا نفلا

 ةّيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف

 - ميلاعت "2ةثالث وهو
 ضارمألا يف :لؤألا ميلعتلا

 لوصف ةينامث وهو

 '”ضرعلاو "”ضرملاو "”ببسلا ميلعت يف :لوألا لصفلا
 ندب تالاح نم ةلاح دوجو هنع بجيف ءالوأ نوكي ام وه بطلا ىف ببسلا َّنِإ :لوقن

 لعفلا يف ةفآ تاذلاب اهنع بجي ناسنإلا ندب يف ةيعيبط ريغ ةئيه ضرملاو .اهتابث وأ ناسنإلا
 يذلا ءيشلا وه ضرعلاو .يعيبط ريغ بيكرت اًمإو يعيبط ريغ جازم اّمإ ؛كلذو ًيلوأ ًابوجو
 وأ (©هاف جنلوقلا يف عجولا لثم يعيبطلل ًاداضم ناك ءاوس يعيبط ريغ وهو «ةئيهلا هذه عبتي

 لاثم «ةنوفعلا ببسلا لاثم ,«(عدعدصههنه) ةئرلا تاذ ىف ذخلا ةرمح دارفإ لثم داضم ريغ

 ةيعوألا يف ءالتما ببسلا لاثم ًاضيأو .عادصلاو شطعلا ضرعلا لاثم «ىّمحلا ضرملا
 لاثم . ىبيكرت ىلا ضرم وهو «(1:15) ةيبنعلا ىف ةذسلا ضرملا لاثم «نيعلا ىلإ ةردحنملا

 كاف ةئزلا ىف ةسوقن ىضوملا لام ةداحاةلزد تبل لاثم اقرأ. .ةزاهرألا نادت نقرعلا
 ىلإ ةيسايفت وأ هقاذ د ابقعاب قرع قيم نقرعلاو :ناقلألا تادستاو نيفحولا ةريخم ىض ولا
 . ضرملا ةيهام ةفرعم ىلإ هنم هكولسو هايإ بيبطلا:ةعلاطم رابتعاب اليلد ىّمسيو هل ضورعملا
 (مديهلرونو-طدلور) جلافلل وأ (؟2هءهو-هند يشغلل جنلوقلاك رخآ ضرمل اببس ضرملا ريصي دقو

 مرولل ًاببس ريصي ديدشلا عجولاك «ضرملل ًاببس ضرعلا ريصي دق لب ؛(8مالعم5») عْرّصلا وأ
 نع ضراعلا عادصلاك ءاضرم هسفنب ضرعلا ريصي دقو . عجولا عضوم ىلإ داوملا بابصنال

 ىلإو هسفن ىلإ سايقلاب ءيشلا نوكي دقو .ًاضرم ريصي ىتح مكحتساو رقتسا امّبر هنإف ىّمحلا
 ( 00م5 انتم مانا ع 1تال عا ةَلَّملا ىمحلا لثم هدو ًاضرعو أضرم هدعب ءيش ىلإو هلبف ءيش

 .الثم ةدعملا فعضل بيسو اهسفن يف ضرمو «ةئرلا ةحرقل ضرع اهّنإف 1نطعمعدلقع ؟6962)

 امّبرو هسفن يف ضرمو ىّمحلل ضرع هنإف مكحتسا اذإ ىّمحلا نع ثداحلا عادصلا لثمو

 )١( :ببس (*0) .«ثالث” :لصألا ىف .)021156((

 )7( (015هعلعم) (01وءدمع) (386ه,طانق) (5ذءاصعتت) :ضرم )063130 .

 ) )5ضرع ١ ([ممقعدأ) (ةععالعما) (آهمعلعدا) (؟عدمدردص) (ةرصمامد) ,



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 (525320-هعرءطع 05- ماس سلا وأ (212مطعة عمن 122-5 مطع عمت ان5-ط1ءابعملرتطت) ماسُرَبلا بلج

 . نيروكذملا نيضرملل ايبس كلذ راضف 21ةصعمعتانو-8صهعمطقلتا5)

 ضرملا سانجأو ندبلا لاوحأ ماسقأ يف :يناثلا لصفلا
 ىف ناسنإلا ندب اهب نوكي ةئيه ىهو ةحصلا : ثالث «سونيلاج» دنع ناسنإلا د لاوحأ

 ناسا ندي ىذ ةنيه نشرملاو:  ةديلاب ديدي اهلك لاعتالا نع ناصر تيجي هك كرها
 «ةياغلا يف ضرملاو ةياغلا يف ةحصلا مدعل امإ «ضرم الو ةحصب تسيل هدنع ةلاحو هذهل ةداضم

 امإو نيوضع يف امإ ءدحاو تقو يف نيرمألا عامتجال وأ «لافطألاو نيهقانلاو خويشلا نادبأك

 يف وأ ؛بيكرتلا ضيرم جازملا حيحص نوكي نأ لثم «نيدعابتم نيسنج يف نكلو وضع يف

 ؛عضولاو رادقملا يف ًاحيحص سيل لكشلا يف ًاحيحص نوكي نأ لثم نيبراقتم نيسنج يفو وضع

 نيتقو يف نيرمألا نم بقاعتل وأ ؛نيتلعافلا يف ًاحيحص سيل نيتلعفنملا نيتيفيكلا يف ًاحيحص وأ
 .ًافيص ضرميو ءاتش ٌحصي نم لثم

 ةدرفملاو . (©هطممهوزأع 015ءة5عو) ةبك رم اهنمو 7-00 015ء3565) ةدرفم اهنم ضا رمألا و

 يذلا بيكرتلا ضرم عاونأ نم ًأدحاو اعون وأ جازملا ضرم عاونأ نم ًادحاو ًاعون نوكت يتلا يه

 الوأ أدبنلف .دحاو ضرم اهنم دحتي ًادعاصف ناعون اهنم عمتجي يتلا يه ةبكرملاو .دعب هركذن

 : لوقنتف ةدرفملا ضارمألاب

 : ةثالث ةدرفملا ضارمألا سانجأ نإ

 جازملا ءوس ضارمأ يهو ءازجألا ةهباشتملا ءاضعألا ىلإ ةبوسنملا ضارمألا سنج :لؤألا

 ضرعت تاذلابو ال وأ اهنأل ءا زجألا ةهباشتملا ءاضعألا ىلإ تبسن امئثإو «٠ (1015635ءو ه1 03:55ة2512)

 ةلصاح رّوصتت نأ نكمي اهنإ ىتح ةبكرملا ءاضعألل ضرعت اهلجأ نمو «ءازجألا ةهباشتملل

 .اهيف نكمي ال ةبكرملاو ؛تئش ءازجألا ةهباشتملا ءاضعألا نم وضع يأ يف ةدوجوم

 عقاولا بيرل ضارمأ يهو 2 (01عوستع 0156355) ةيلآلا ءاضعألا ضارمأ سنج : يناثلاو

 .لاعفألا تالآ يه ءازجآلا ةهباشتملا ءاضعألا نم ةفلؤم ءاضعأ يف

 ةهباشتملل ضرعت ىتلا (ةزد2مة(طعانع 01563565) ةكرتشملا ضا رمألا سنج :ثلاثلاو

 ءءازجألا ةهباشتملل اهضورع ةيلآلل اهضورع عبتي نأ ريغ نم ةيلآ يه امب ةيلآلل ضرعتو ءءازجألا
 «(5هزناتمع ه؟انصتأإت) درفلا لالحتاو (عولانانمد هؤ ءمهانسنتاإل) لاصتالاو قّرفت هن ا يذلا وهو

 اهنم بكر يتلا ءازجألا ةهباشتملل ضرعت نأ ريغ نم لصفملل ضرعي دق لاصتالا قّرفت نإف

 .اهدحو قورعلاو مظعلاو بصعلا لثمل ضرعي دقو .ةتبلا لصفملا

 ةئيه ءوس عبتت ضارمأو . جازملا ءوس عبتت ضارمأ :سانجأ ةثالث ضارمألا ةلمجلابو

 لإ يسن ني نركو مج نواادجلاو عج طر لكذ .لاصتالا قّرفت عبتت ضارمأو «بيكرتلا

 .اهانركذ دق ةرشع ةتس يهو «ةفورعم جازملا ءوس ضارمأو

 .بيكرتلا ةطيسب ينعي )١(



 (٠ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

٠ 0 ٠ ١ 

 (5ةامتعان72] 01562262) بيكرتلا ضارمأ ىف :ثلاثلا لصفلا

 لف5ء35ءو) ةقلخلا ضا رمأ : سانجأ ةعب رأ ىف رصحنت اضيأ تيكرتلا نضا رمأ و 21همناناتاكده2( 

 (10156ع3565 01 م101[051) عض ولا ضا رمأ و «ددعلا ضا رمأ و 2 (0 1563565 01 ن11321119) رادقملا ضا رمأ و .

 ثدحيف ىعيبطلا هارجم نع لكشلا رّيغتي نأ وهو 2( 156355 0, اأطع ةعانك©) لكشلا ضارمأ

 «عّرملا ةرادتساو «ريدتسملا عّيرتو «ٌسوعملا ةماقتساو «ميقتسملا جاجوعاك ؛لعفلا ىف ةفآ هريغت

 «ةدعملا ةرادتسا ةدشو «ررض هنم ضرع اذإ (546ع21ههعمطة]112) نمارلا طيفس بابلا اذه نمو

 نأ امإ :انينأل فاكضأ ةثكلت يهو « (1015635ع5 01 طع ءطقسمع]5) يراجملا ضارمأ يناثلاو

 سنا قسشك قويضت وأ . (1؟ةمععو) ىلاودلاكو (7ةوهنلوم !ععمهأأ5) يسلاكو نيعلا راشتناك عستت

 .اهريغو دبكلا قورعو (©دومنا) ةّيبنعلا ةبقثلا دادسناك دسنت وأ «ءيرملاو سفنلا ذفانمو نيعلا

 عستتو ربكت نأ اَمِإ اهنإف : ةعبرأ فانصأ ىلع يهو فيواجتلاو ةيعوألا ضارمأ ثلاثلاو

 دنع غامدلا نوطب قيضو ةدعملا قيضك قيضتو رغصت وأ .(56:هااد) نييثنألا سيك عاستاك

 فيواجت ولخك ولختو غرفتست وأ .ةتكسلا دنع غامدلا نوطب دادسناك ئلتمتو دسنت وأ .عرصلا

 . ةكلهملا ةذللا ةدَنشَو ةكلهملا حرفلا ةدش دنع مدلا نع بلقلا

 اذإ يعملاو ةدعملاك نشخي نأ بجي ام سلمتي نأب امإ ءءاضعألا حئافص ضارمأ عبارلاو

 . تنشخ اذإ ةئرلا ةبصقك سملتي نأ بجي ام نشخي وأ «تسلمت

 «ليفلا ءادك ةدايزلا سنج نم نوكت نأ اَمِإ اهّنإف :نافنص ىهف :رادقملا ضارمأ امأو اذه

 ناصقنلا سنج نم نوكت نأ اًمإو .ةكرحلا نع زجع ىتح اهلك هؤاضعأ تمظع نأ «سخاموقين'

 ةبغاشلا نسلاك ةيعيبط امإ «كلتو ةدايزلا سنج 507 امإف :ددعلا ضارمأ امأو

 .(0هلعدان5) ةاصحلاو (1ةنهدهان:) ةعلسلاك ةيعيبط ريغ وا هلق ا عبصولا و (ه0ل16هصههل [هماط)

 0 لا ب ييبم ع ا

 ةكراظملا ىنفتقرو عسرملا يعني وتلا جلا قع مولاة : عضولا ضارمأ امأو

 يف امك عالخنا ريغ نم هعضو نع هلاوز وأ ؛هلصفم نع وضعلا عالخنا : ةعبرأ عضولا ضارمأف

 ةشعرلاك يدارإلا وأ ىعيبطلا ىرجملا ىلع ال هيف هتكرح وأ ؛ءاعمألا ىلإ بوسنملا قتفلا

 ىف لصافملا رجحت دنع ضرعي امك هنع كّرحتي الف هعضوم هموزل وأ «(1:كصم:- 1 :ةسصطانصع)

 . ةيسنجلا ةبغرلا يف ذ ةدايز همزالي ال ضرملا اذه يف بيضقلا مظعتو )0(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ض ل

 وضعلل نوكت ةلاح لك ىلع لمتشت يهو ةكراشملا ضارمأو .(6هان؛ م003858) سرْفّتلا ضرم

 :نانفص وهو ؛يعيبطلا ىرجملا ىلع ال هتدعابم وأ هتبراقم نم هرواجي وضع ىلإ سايقلاب
 اذإ عبصإلا لثم هل ًانكمم كلذ ناك نأ دعب اهرّسعت وأ «هيلإ هتكرح عانتما هل ضرعي نأ امهدحأ

 ناك نأ دعب اهاَيإ اهتقرافمو اهنع اهكرحت عانتما اهل ضرعي وأ ءاهتراج ةقصالم ىلإ اهكّرحت عنتما
 لصافملا ءاخرتساو (©:098:9) نفجلا ءاخرتسا لثم كلذو ءاهدعابت رّسعت وأ .ًانكمم كلذ

 ظ . نمجلا حتف و فكلا طس را وأ ١ (ةهلزنونؤ-طولمإل) جلافلا ئف (212 هع لن( ه4 طع زامصاق)

 مما ه؛ 5هاننغمم ه؛ انصناإل- لاصتالا قّرفت صضا رمأ يف : عببا رلا لصفلا

(09218515 

 ًاجحسو ًاشدخ ىّمستو دلجلا يف عقت دقف «لاصتالا قّرفت ضارمأ اًمأو
 (178/هدد20) ةحارج ىمستو حيقي مل يذلا هنم بيرقلاو محللا يف يف عقت دقو 0

 نع هزجعو هفعضل هيلإ لوضفلا عافدنال حيقلا هيف ثدحيو ؟(1067]1) ةحرق ىمست حيق يذلاو

 لاصتا قّرفتل ةحرقلاو ةحارجلا تلبق امبرو .هيف لضف ًاضيأ ليحتسيف «همضهو هئاذغ لامعتسا

 وأ اتتفم امإو ءرابك ءازجأ وأ نيأزج ىلإ رسكم امإ ءمظعلا يف عقي دقو .محللا ريغ يف ضرعي
  .بصعلا يف عقي وأ «ةثالثلا ماسقألا ىلع فيراضغلا يف عقي نأ امإو ءاعداص هلوط يف ًاعقاو

 اًقش يمس ًاريبك رّوغ نكي ملو ًالوط عقو نإو ؛(مسواناهان5») ارتب يّمس ًاضرع عقو نإف
 .ةلضعلا ءازجأ يف عقي دقو .(080ة5-02016-1ما10 أاخدش يمس اريبك رّوغ ناك نإو :(2015)

 يف عقو نإو ءرتو وأ ةبصع يف ناك ءاوس (10 ههم) ًاكته يّمس ةلضعلا فرط ىلع عقو نإف

 هددع لوو لوطلا يف عقو نإو 2 (0110ع- 15 عدمتم عمدط عت قصع-(ن]نصمأ128) اًرج يمس ةلضعلا ضرع

 (00ه1510ه-8منتقع) أضر ىممس راغو اشفو هؤازجأ رثك نإو «(10 ط:6ه) ًاغدف ىمس هروغ ربكو

 .ناك فيك ةلضعلا طسو يف قمتي ام لكل غدفلاو ضرلاو خسفلا ليق اميرو 00 اكسو

 أاعطق ىممسيف اهضرتعي نأ اّمِإ مث ء(18دمانت#) اراجفنا يمس ةدروألا وأ نييارشلا يف عقو ْنِإف

 كلذ نوكي وأ ( (15510ه-آ.2ععر2608) ًاعدص ىمسيف اهلوط يف ذفني وأ :(10هن5-1هءانم») الصف وأ

 هنم ليسي مدلا ناكو «محتلي ملف نايرشلا يف ناك نإو . "”اقثي ىمسيف اهتاهؤُف حّتفت ليبس ىلع

 مدلا مأ يس لرعلا ىلإ داع ترصع اذإو ء«ءاضفلا كلذ ئىلتمي ىتح هيوحي يذلا ءاضفلا ىلإ

 . ينايرش راجفنا لكل مدلا مأ :نولوقي موقو ( (ةطعات21510)

 . توملا هعم نوكيو هلمتحي ال بلقلا نإف «درفلا لالحنا لمتحي وضع لك سيل هنأ ملعاو

 نم نيأزج رعت عقي نأ امإو ؛(8دمطنتع) أقتف ىمسيف بجحلاو ةيشغألا | يف عقي نأ امإو

 «لاصتا قّرفت ءازجألا هباشتملا وضعلا لاني نأ ريغ نم رخآلا نم امهدحأ لصفيف بكرم وضع

 اذإو . (101510ء1015-21102م] 3 ععات ع0 (- آرانتك2 [402) اعلخو (56-21510028100م3:808) ًالاصفنا ىمسيف

 .دلجلا رّشقت :جحسلا )١(

 . ةينيتاللاب وأ ةيزيلكنإلاب اهانعم ىلإ دتهأ مل (؟)



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 يف لاصتالا قّرفت نوكي دقو .(70 كنة10121 أكف يّمس هعضوم نع لاز بصع يف كلذ ناك

 حّرقتلاو لاصتالا لاوزو نكت مل يراجم ثدحيف يراجملا ريغ يف نوكي دقو عسويف يراجملا

 انيح ىصعتسا جازملا ءيدر وضع يف عقو نإو ةعرسب حلص جازملا ديج وضع يف عقو اذإ هوحنو
 وأ 0( فهعسند) ةينقلا ءوس وأ (2:هموإت) ءاقستسالا مهب نيذلا نادبأ لثم نادبأ يف امس الو

 ((تةهءعوتسم- طق ق2 0عه8- ةلكألا تعقو تلواطت اذإ ةيفيصلا حو رقلا نا ملعاو . (1.عم051) ماذجلا

 لاصتالا قّرفت رمأل ءاصقتسا ليصفتلا بتك يف دجتس تنأو ©ه2هلتدع نلهعر- 1 ءلعمأ انلمع#)

 . كلذ ملعاف هيلإ ارخؤم

 (© 012035116 01568568) ةبك رملا ضا رمألا ىف سماخلا لصفلا

 1ك را ىتقاومالاب يمت اهبل اذإ لوف الع الزوق اهي اهيف نعيلف ةنك رمل نضاومألا ناو

 ضرم وه ءيش اهتلمج نم ثدح تعمتجا اذإ يتلا ضارمألا لب «ةعّمجتم تقفتا ضارمأ يأ
 روشب ماروألا ْنأ امك راغص ماروأ روثبلا ّنِإف ءمرولا سنج نم روثبلاو «مرولا لثم اذهو ءدحاو

 الإ مرو ال هنأل «ةفآل جازم ضرم هيف دجويف ءاهَّلك ضارمألا سانجأ هيف دجوي مرولاو .رابك
 ةفآ كانهو الإ مرو ال هنإف «بيكرتلاو ةئيهلا ضرم هيف دجويو «ةدام عم جازم ءوس نم ثدحيو

 قّرفت وهو «كرتشملا ضرملا هيف دجويو . عضولا ضارمأ هعم ناك امبرو ءرادقملاو لكشلا يف
 داوملا تّبصنا امل لاصتالا قّرفت نا كش ال هنإف ءلاصتا قّرفت انهو الإ مرو ال هنإف لاصتإلا

 . ةنكمأ اهسفنأل ذخأت ىتح ضعب نع اهضعب ةقّرفم هئازجأ نيب تنكسو مِرّولا وضعلا ىلإ ةيلضفلا

 اهمجح هل ظلغي ماظعلا يف مرولاب هيبش ءيش ضرعي دقو «ةنيللا ء ءاضعألل ضرعي مرولاو

 ثدح وأ ءهيف ذفنأ اذإ لعفلاب اهلبقي ءاذغلاب ةدايزلل لباقلا نوكي نأ برغي الو ءاهتبوطر دادزتو

 ىّمسيف هتحت ام ىلإ وضع نم ةذام لاقتنا نمضتي يندبلا هببسو ؛ٍداب ببس هل سيل مرو لكو ؛هيف
 (51ن145 ىرخأ طالخأ يف ًارومغم روثبلاو ماروألا هنم دلوتت يذلا يداملا ببسلا ناك امبرو . ةلزن

 امإ :غارفتسالا نم هوجو يف ةدّيجلا طالخألا تغرفتسا اذإف ءاهتيفيك يف ةيذؤم ريغ ه6 اطع 04)

 أمد ليست ةحارجل ضرعي امك يعيبطلا ريغ امإو «عاضرإلا يف ءاسفنلل ضرعي امك «يعيبطلا

 هجو ناك امبرو .اهعفدف عبطلا اهب ىذأتف ةدرفم ةصلاخ ةئيدرلا طالخألا كلت تيقب ءادومحم

 ىلوأ نأ الإ «ةفلتخم لوصفب لصفنت دق ماروألاف .روثبو ماروأ تثدحف ءدلجلا ىلإ اهعفد

 دارملاو ماروألا اهنع نوكت يتلا داوملا يهو ءاهبابسأ نع ةنئاكلا لوصفلا يه رابتعالاب اهلوصف.

 . حيرلاو ةيئاملاو ةعبرالا طالخألا : ةتس ماروألا اهنع نوكت يتلا

 (130: راحلا ءرولا فينا ل .نوكي ال نأ امإو ءاّراح نوكي نأ امإ مرولاف

 وأ ءاهرهوجب ةراح تناك ةذام لك نع لب .ءطقف (8118) ةّرم وأ مد نع نئاكلا وه 5«ءالنه#)

 لك عاونأ ماسقنا بسحب مسقنت دق ًاضيأ سانجألا هذه تناك نإو «ةنوفعلاب ةرارحلا اهل تضرع
 اينومغلف ضحملا يومدلا اوّمسي نأ مهتداعو .ىلوأ ماروألا يف يعونلا لوقلاب كلذو «ةذام

 .مدلا رقف وأ )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا م

 بلغألا نومّدقيو ءامهنم بكرم مساب اهنم بكرملاو «ةرمج ضحملا يوارفصلاو ؛(©طاةوصه»)

 عقو اذاو «(4طةءعوو) اجاّرْخ يمس عمج اذإو ةّينومغلف ةرمج ةَّرمَو «ةرمج ينومغلف ةّرم نولوقيف

 هركذنسو  دساف سنج نم ناكو ةبنرألاو نينذألا فلخو ''"نباغملاو ةوخرلا موحللا يف جاّرخلا
 . (م12 عدع-ءداتو) انوعاط يمس - ي زجلا هعض وم يف

 مث دذمتيو مجحلا هعم ديزيو ديزي مث مجحلا رهظيو طلخلا عفدني هيف ءادتبا ةراحلا ماروأللو

 امإو راعتابإ .هرمأ لآمو حيق وأ لذحتب جضنيف طاطحنالا يف ذخأي مث مجحلا ةياغ دنع فقي

 . ةيالصلا ىلإ ةلاحتسا امإو ءةذم عمج

 .ةيحير وأ ةيئام وأ ةيمغلب وأ ةيوادوس ةّدام نم نوكت نأ امإف ةراحلا ريغلا ماروألا امأو

 سانجأو .ةيفيرح امهرثكأو «ناطرسلاو «ةبالصلا : سانجأ ةثالث ةيوادوس ةّدام نع ةنئاكلاو

 نيبو ددغلا سائجأ نيب قرفلاو . (1201015) علسلاو (5كم1ن13) ريزانخلا اهنم نزعلا ددغلا

 ةئبشتم وأ «.ةضحملا ددغلا لثم اهيوحي امع ةئدتبم نوكت ددغلا سانجأ نأ «نيرخآلا نيسنجلا

 ىه ىتلا وضعلا رهوجل ةلخادم ةطلاخم نوكتف رخألا كلت امأو .ريزانخلا لثم طقف اهرهاظب

 00000 ةبالصلاو (03م0ع:-02:منعم52:0028-72) ناطرسلا نيب قرفلاو .هيف

 ناطرسلاو .هعم عجو ال هيف ا وأ «سحلل لطبم ٍداه نكاس مرو ةبالصلا نأ «5ء1ع2هوزو)

 لوطت نأ الإ ٌسحلا هعم لطبي نأ بجي سيل ءاضعألا يف ةئشان لوصأ هل ٍذؤم دّيزتم كّرحتم

 ناطرسلاو ةبالصلا نيب لصفلا نوكي نأ دعبي سيلو ءهّسح لطبيو ءوضعلا تيميف هتدم
 .ةبلص اهنوك لوأ يف ئدتبت ةيوادوسلا ةبلصلا ماروألاو .ةيرهوج لوصفب ال ةمزال ضراوعب
 قرافتو ًانايحأ ةيمغلبلا ىف ًاضيأ كلذ ضرعي دقو ةيومدلا اضوصخو ةبالصلا ىلإ لقتنت دقو

 دذم اذإو «َّيِبصع هسملمو هعضومل مزلأ دّقعتلا نأب بصعلا دّقعت نم امههبشأ امو علسلاو ددغلا

 لطبتو بعتلا نع ثدحت اهرثكأو هديب ول دما ريح يوت هاردي حاذإا تاع" ”هيكلاب

 وخرلا مرولا : نيعون ىلإ مسقنيف ةيمغلبلا م اروألا سنج امأو .6 ري 5 ٌرْسَأْلا نم تالقثملاب

 رثكأو ءزّيمتم ريغ طلاخم وخرلا مرولاو «فلغ يف ةزّيمتم علسلا نأب نالصافتيو «ةنّيللا علسلاو

 .ناولألا ضيب نوكت اهنم ةراحلا ىتح ةيمغلب ءاتشلا ماروأ

 هتقرو هتواخرو (0طاهوص-384:هد5) مغلبلا ظلغ بسحب فلتخت ةيمغلبلا ماروألا نأ ملعاو

 فيل للخ يف لزاونلا يف قيقرلا مغلبلا لزني ام ًاريثكو «ةيحيرلا ةراتو ةيوادوسلا ةرات هبشت ىتح

 اهنود امف اهنم ىلفسلا ةرجنحلا تالضع لثم ىلإ غلبي ىتح باصعألا

 يذلا مرولاو (180:00618) ةيئاملا ةليقلاو 20م53) ءاقستسالاك يهف ةيئاملا ماروألا امأو

 : نيعون ىلإ عونتت ًاضيأ يهف ةيحيرلا ماروألا امأو . كلذ هبشي امو ةيئاملا نم فحقلا يف ضرعي
 يناثلاو ماوقلا امهدحأ :نيهجو نم ةخفنلاو جّيهتلا نيب قرفلاو .ةخفنلا رخآلاو «جّيهتلا امهدحأ

 .طبإلا وهو ( نِيْعَم عمج :نباغملا )١(

 طغضلا :زمغلا (0) .ةفآب باصم :فيآ (؟)



 6( ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 د و ري ةطلاخم حجّيهتلا يف حيرلا نأ اذه نايبو . ةطلاخملا

 ةليلق وأ ةريثك ةمواقم عفادملا مواقت ةخفنلاو «ٌّسحلا هنيلتسي جّيهتلا نأو ءوضعلل ةطلاخم

 ىرّشلاك ةضحم ةيوارمصو «(1/23132) يردجلاك ةيومد اهنمف ماروألا ددع ىلع اضيأ روثبلاو

 (0919) ريماسملاو (85«مءهو) ةلمنلاو ةبصحلاك ةطلتخمو «(341139) ةيسرواجلاو يوارفصلا

 ..ةّيحيرو (81ذ:66,5) تاطافنلاك ةيئام نوكت دقو . كلذ ريغو (/3:5) ليلآثلاو (56ة0ذه5) برجلاو

 قيليو روثبلاو ماروألا لاوحأل اليصفت عبارلا باتكلا يف كلذ دجت تنأو «(8د60165) تاخافنلاك

 . عضوملا كلذب

 . ضارمألا عم دعت رومأ يف : سداسلا لصفلا
 يف اهدحأ «ةنيزلا يف ةلخادلا رومألا يهو ءاهيف ذعتو ضارمألا نع ةجراخ رومأ انههو

 ضارمأ سانجأو . نوللا دعب ةنحسلا يف عبارلاو ؛ ةحئارلا يف ثلاثلاو .نوللا يف يناثلاو ءرعشلا

 ةطوبسلا طارفإو ةدوعجلا طارفإو ظلغلاو ةقدلاو فاقشلاو ةلفلاو رصقلاو طّرمتلاو رئانتلا رعشلا

 نع هتلاحتسا سنج :سانجأ ةعبرأ يف لخدت نوللا تافآو .ناك فيك نوللا ةلاحتساو بيشلاو

 ةرفصلاو «درفم دراب جازم نع نولل ةضراعلا ةبصحلاك ةّدام ريغب وأ «ناقريلاك ةّدامب جازم ءوس

 دربلاو سمشلا عفست.امك ةيداب بابسأ نع هتلاحتسأ سنجو «درفم راح جازم نع تناك امبر يتلا

 .دوسألا قيبلاك نوللا لماحلا دلجلا ىلع نوللا ةبيرغ ماسجأ طاسبنأ سنجو «نوللا حيرلاو

 راثآك ضرع لاصتإ قّرفت مائتلا نم ةضراعلا راثآلا سنجو .شمنلاو ناليخلاك هيف اهطاقتلاو

 نم حوت يتلا ةهيركلا حئاورلا نم هريغو نأضلاك ةحئارلا تافآو حورقلا بادنأو يردجلا

 ل نمسلا امإو طرفملا لازهلا امإ «ءنوللا دعب ةنحسلا تافآو «نادبألا

 . ضارمألا تاقوأ يف :عباسلا لصفلا
 .«ىهتنم تقوو «ديازتلا تقوو «ءادتبالا تقو :تاقوأ ةعبرأ ضارمألا رثكأل نأ ملعاو

 .ءادتبالا تفوب ىنعن نمنلو .ةحصنلا تاقوأ نم ىهف هذه نم جر امو .طاطحنالا تفوو

 هل نوكي سوسحم نامز امهنم دحاو لكل لب ءضرملا لاح امهيف نابتسي ال نافرط ءاهتنالاو

 هيف نابتسي ال هلاوحأ يف هباشتملاك نوكيو ضرملا هيف رهظي يذلا نامزلا وه ءادتبالا تقوو
 ' : هديازت

 : .تفو.دعب.تقو لك هدادتشا هيف ناسي يذلا تفقولا وه ديازتلاو

 ..ةدحاو ةلاح ىلع هئازجأ عيمج ئف نضرملا هيف فقي يذلا تقولا وه ءاهتنالا تقوو

 هذهو .. رهظأ صاقتنالا ناك نعمأ املكو .هضاقتنا هيف رهظي يذلا نامزلا.وه طاطحنالاو

 نوكت دقو «ةيلك ًاتاقوأ ىّمستو هبئاون ىف هرخآ ىلإ هلوأ نم ضرملا بسحيب نوكت دق تاقوألا

 © 0 سلا »دا. # و



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١١

 ضارمألا ىف لوقلا مامت يف :نماثلا لصفلا
 ننسسلا:تاذك ايل ةلداحلا م( ضغألا نياامإ «ىوجو وع ةيمسلا اهقخلت دق: ىضارمألا نإ

 هيبشتلا نم امإو ءيوادوس ضرم انلوقك اهبابسأ نم امإو ءعرصلاك اهضارعأ نم اًمإو «ةئرلا تاذو
 ةحرق مهلوقك كلذ هل ضرع هنأ ركذي نم لوأ ىلإ ًابوسنم امإو «ليفلا ءادو ءدسألا ءاد انلوقك
 حورقلا مهلوقك اهيف هثودح رثكي ةدلب ىلإ ًابوسنم امإو ؛سناليط» ىمسي لجر ىلإ ةبوسنم ةيناليط

 نم امإو :ةيتوريسلا ةحرقلاك اهتاجلاعم يف حاجنإلاب ًاروهشم ناك نم ىلإ ًابوسنم امإو .ةيخلبلا

 ظ .مرولاو ىمحلاك اهتاوذو اهرهاوج
 اهيلع فوقولا ةلهس ةئطاب اّمِإَو ءاّسح فرعتف ةرهاظ اّمإ ضارمألا َّنِإ :«سونيلاج» لاق .

 الإ ةكردم ريغ امإو «ةئرلا يراجمو دبكلا تافآك اهيلع فوقولا ةرسع وأ «ةئرل'و ةدعملا عاجوأك
 «ةكرشلاب نوكت دقو «ةصاخ نوكت دق ضارمألاو .لوبلا يراجمل ةضراعلا تافالاك نيمختلاب
 غامدلاك تالآ امهنيب لصتي عبطلاب نالصاوتم امهنأل امإ .هضرم يف ًأاوضع كراشي وضعلاو
 قيرط امهدحأ نأل امإو ءامهنيب ةدروألا لصوي يدثلاو محرلاو بصعلا امهنيب لصوي ةدعملاو
 ءرخآلا كرشي لكف غامدلاو ةئرلاك نارواجتم امهنأل امإو .قاسلا مرول نيتيبرألاك يناثلا ىلإ
 نأل امإو ءبلقلل طبإلاك هبحاص نم لضفلا لبقيف ًافيعض ًاراح امهدحأ ناك اذإ ًاصوصخو
 يناثلا مدخي امهدحأ نأل امإو «سفنتلا يف ةئرلل باجحلاك يناثلا لعفل لضاف أدبم امهدحأ
 دحاو لك نأ ببسب ةيلكلا كراشت غامدلا لئم ثلاث ا وضع ناكراشي امهنأل امإو «غامدلل بصعلاك
 فعضف ةدعملا هكراشت مل اذإ غامدلا نأ لثمألابو . ةكرشلا تداع امبرو .دبكلا كراشي امهنم

 ةكراشملاو .هسفن غامدلا ملأ يف تدازف «مضهنم ريغ ءاذغو ةئيدر ةرخبأ هيلإ تلصوأف اهمضه

 .رودلا يفو ماودلا يف لصألا ماكحأ ىلع يرجت

 «ةحصلا ةياغ يف ندب :هفنصن نحن ام ىلع تس ضرملاو ةحصلا نم نادبألا بتارمو
 لباقلا ماقتسملا ندبلا مث :ليق امك« نضرم الو يحص ١ تدير «ةياغلا نود ةحصلا يف ندبو

 امإ ضرم لكو «ةياغلا يف ضيرملا ندبلا مث «ًاريسي ًاضرم ضيرملا ندبلا مث ءًاعيرس ةحصل
 ريغو . يغبني امك هتجلاعم نع قئاع ال يذلا ضرملا وه ملسملاو .ملسم ريغ امإو ءملسم

 . ةلزنلا هتنراق اذإ عادصلا لثم هريبدت باوص يف صخري ال قئاع هب نرتقي يذلا وه ملسملا

 نإف .هبساني ال يذلا نم ًارطخ لقأ لصفلاو نسلاو جازملل بسانملا ضرملا نأ ملعاو
 يف لحني نأ ىجري لصف لك ضارمأ نأ ملعاو .هببس مظع نع الإ ثدحي الو هبساني ال يذلا
 نوكيو يه علقتو ىرخأ ضارمأ ىلإ لقتنت ًاضارمأ ضارمألا نم نأ ملعاو .لوضفلا نم هردص
 عرصلا نم يفشي ام ًاريثك هنإف «عبرلا لثم ىرخأ ضارمأ نم ءافش دحاو ضرم نوكيف «ةريخ اهيف

 نم برذلا كلذكو .حّئشتلا نمو روثبلاو ةكحلاو برجلاو لصافملا عاجوأو يلاودلاو سرقنلاو '
 ضرم لك نم عفنيو ةدعقملا قورع حاتفنا كلذكو بنجلا تاذ نمو ءاعمألا قلز نمو دمرلا .

 ضارمأ ىلإ ضارمألا ضعب لقتني دقو .ماحرألاو ىلكلا عاجوأ نمو كرولا عجو نمو يوادوس
 ةّلعلا د ةةقرلا تاذ ىلإ بنجلا تاذ لاقتنا لثم ةءادر دشأ كلذل لاحلا ريصيف ىرخأ ظ

 . سغرثيل ىلإ سطينارقب ةفورعملا



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 حورقلاو ةيئابولا ىّمحلاو يردجلاو برجلاو ماذجلا لثم ةيدعم ضارمأ ضارمألا نمو

 دمرلا لثمو «حيرلا لفسأ يف رواجملا ناك اذإ كلذكو «نكاسملا تقاض اذإ ًاصوصخو ةنفعلا

 لثمو لبسلا لثمو هلعفي ضماحلا لّيخت نإ ىتح سّرَضلا لثمو «هنيعب هلمأتم ىلإ ًاصوصخو
 لبسلاو سرقنلاو صربلاو يعيبطلا عرقلا لثم لسنلا يف ثراوتت ضارمأ ضارمألا نمو . صربلا

 نأ ملعاو .مهيف رثكي وأ ةيحان ناكسب وأ ةليبقب صتخت ةيسنج ضارمأ ضارمألا نمو .ماذجلاو

 . ةينبلا للحت وأ جازملا ءوسل عبات ءاضعألا فعض



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ل

 بابسألا يف :ىناثلا ميلعتلا

 ناتلمج وهو

 ببس نع ثدحت ىتلا ءايشالا ىف :ىلوالا' ةلمجلا

 2 ةماعلا بابسألا نم

 الصف رشع ةعست يهو

 (©0011565- لل عمد -17210185) بابسألا 5 ىلك لوقب :  لّوألا لصفلا

 ةثالث امهنيب ةطسوتملا لاحلاو ء.ضرملاو ةحصلا ىنعأ ءاهاحدل دو و ندبلا'لاوحأ بابسأ

 ( ةيلذب نيومأ اهيا يف ةليضا ولا ةقباسلا كرتشتو تقال ةيدابلاو (4216ععلءمغ ههدن5ءو) ةقباسلا

 «ندبلا رهوج نع ةجراخ رومأ نم يه ةيدابلا بابسألاو . ةيبيكرت وأ. «ةيجازم وأ: «ةيطلخ ينعأ

 درابلا وأ راحلا ماعطلاو وجلا ةنوخسو برضلا نع ثدحي ام لثم ةجراخ ماسجأ ةهج نم امإ
 نع ثدحي ام لثم ندبلا ريغ رخآ ءىش سفنلا نإق :؛سفنلا ةهج نم امإو «ندبلا ىلع نيدراولا

 ْ : انيك انو ترخلاو ييقنلا

 .ام ةطساو لاوحألا هذه نيبو امهنيب نوكي دق هنأ يف كرتشت ةيدابلاو ةقباسلا بابسألاو

 ةلاحلا نيبو امهنيب نوكي ال دق هنأ يف كرتشت ةلصاولا بابسألاو ةيدابلا' بابسألاو

 ةقباسلا بابسألا نأب ةلصاولا بابسألا نع لصفنت ةقباسلا بابسألا نكل ..ةطساو ةروكذملا

 . ةقباسلا نم ةلاحلا ىلإ برقأ ىرخأ بابسأ امهنيب لب ةلاحلا اهيلي ال

 اهنيب نوكي ةقباسلا بابسألا نإف ًاضيأو «ةيندب اهنأب ةيدابلا نم لضفنت.ةقباسلا بابسألاو
 . كلذ اهيف بجي سيل ةيدابلا بابلسألا) «. ةلاخمم ال .ةطساو ةلاحلا نيبو

 بجي سيل ةيدابلا بابسألاو .ةتبلأ ةطساؤ :ةلاحلا نيبو اهنيب.نوكي ال ةلصاؤلإ بابسألاو

 «ةيجازم وأ «ةيطلخ ينعأ ةيندب بابسأ يه ةقباسلا بابسألاف نانكمم اهيف :نأنارمألا لب «كلذ اهيف
 بابسأ ةلصاولا بابسألاو ..ةطساوب اهبجوت ينعأ َىلْوَأ ريغ اباجيإ ةلاثخعلل ةبجوملا.يه «ةيبيكرت وأ

 بجوت ةيندب ريغ بابسأ ةيدابلا بابسألاو .ةطساو يغب يأ ًايلوأ ًاباجيإ ةيندب الازحلا نحت ةقن

 نيعلا ةيعوأ ءالتماو «ىّمحلل.ءالتقالا ةقباسلا:بابلسألا لاثم يلوأ ريغو الرا اناجيإ قتلي الارخأ

 .ىمحلل ةنوفعلا ةلصاولا بايسألا لاثمو .اهيف ءاملا لوزنل (7ءووعاو لعومعملنصسع زص 10 طق عالع)

 . ىمحلل ةدسلاو (0ة6منءعقمد) ةذسلل (8:موءاو:ةانوم::مدنست-ةمئ001 6 ثففنلا ىلإ ةلئثاسلا ةبوطرلاو

 نخسم ءيش لوانت وأ رهسلا وأ ّمغلا وأ «ةرارحلا ةّدشو سمشلا ةزارج-ةيدابلا بابسألا لاثمو



 (١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ببس لكو .نيعلا ىف ءاملا لوزنو (215:م20هه) راشتنالل ةبرضلا وأ «ىمحلل كلذ لك . موثلاك

 فيثكتلاب نحس اذإ درابلا ءاملاك ضرعلاب امإو ءدّربي نويفألاو نْحخسي لفلفلاك «تاذلاب ببس امإ

 . نخسملا طلخلا غارفتساب درب اذإ '''اينومقسلاو «ليلحتلاب درب اذإ راحلا ءاملاو «ةرارحلا نقحتو

 ر ومأ ىلإ كلذ عم جاتحي لق لب هيف لعفي ندبلا ىلإ لصي ببس لك سيلو (©310:142616مغ طاتصتهات#) :

 امهدحأ ةاقالم نم نكمتو «ةيدادعتسالا ندبلا ةّوق نم ةّوقو «ةلعافلا هتّوق نم ةّوق ىلإ : ةثالث

 . هنع لعفلا كلذ ردصي هلثم يف ًانامز رخآلا

 نادبأ يف ىضتقاو ًادحاو ببسلا ناك امبرف ءاهتابجوم دنع بابسألا لاوحأ فلتخت دقو

 يفو يوقلاو فيعضلا يف هلعف فلتخي دقو «ىّتش ًاضارمأ ىّتش تاقوأ ىف وأ «ىّتش ًاضارمأ ىّتش

 ْ ا ل فيعضو:س حلا ديدش

 وه فلخملاو ؛ فلخم ريغ وه ام اهنمو (5انطت هع هدانوع5) فلخم وه ام تابسألا نمو

 عم ءربلا نوكي يذلا وه (000هوادص“ةدع هقاندعو) فلخملا ريغو «هريثأت ىقبي قراف اذإ يذلا

 . هتقرافم

 ناسنإلل ىّنأتي ال ةيرورض امإ ءاهل ةظفاحلاو نادبألا لاوحأل ةرّيغملا بابسألا نإ : لوقنو

 :طيحملا ءاوهلا سنج + نمانجأ ةتس ةيرورضلاو . ةيرورض ريغ امإو «ةثايح ىف اهتع "”ىفتلا

 ؛ةيناسفنلا تاكرحلا سنجو «نييندبلا نوكسلاو ةكرحلا سنجو 55 لكؤي ام رم
 . ءاوهلا سنج يف ًالوأ عرشنلف .ناقتحالاو غارفتسالا سنجو «ةظقيلاو مونلا سنجو

 .نادبألاب طيحملا ءاوهلا ريثأت يف :يناثلا لصفلا
 ل يقي وو انحاورأو انئادبأل رصنع هنأ عمو ءانحاورأو نازل وضع ءاوهلا

 (ةءام1720-7م1:-ظععما) لعافلاك نكل ءطقف (81ءممعم0) رصنعلاك ال اهحالصإ ةلع ن وكيو ءانحاورأ

 اذهو . سفنلا ءامكحلا هيمست ام هب ينعن انسلو .فلس اميف حورلاب ينعن ام انّيب دقو لدعملا ينعأ

 ةيقنتلاو (؟7ءمانآ]دةم) حيورتلا امه نيلعفب لسع انعا ورأ يف ءاوهلا نع ردصي يذلا ليدعتلا

 . (آ0ءرجان1211020)

 ينعأو  هرّيغتو رثكألا يف ناقتحالاب طرفأ اذإ راحلا حورلا جازم ليدعت وه حيورتلاو
 سفانم نمو .ةئرلا نم قاشنتسالا هديفي ليدعتلا اذهو «هتملع يذلا ىفاضإلا ليدعتلا «ليدعتلاب

 يزيرغلا حورلا جازم ىلإ سايقلاب ًادج دراب اننادبأب طيحي يذلا ءاوهلاو نييارشلاب ةلصّتملا ضبنلا
 ءاوهلا همدص هيلإ لصو اذإف «(00ههوعوانو») ناقتحالاب ثداحلا جازملا نع الضف (آهههأع ةما)

 دادعتسالا نع هب لوزي جازم ءوس ىلإ ةيدؤملا ةيناقتحالاو ةيرانلا ىلإ ةلاحتسالا نع هعنمو هطلاخو

 بطرلا يراخبلا هرهوج سفن للحت ىلإو ةايحلا ببس وه يذلا هيف يناسفنلا ريثأتلا لوبقل
 يناخدلا راخبلا نم ةزّيمملا ةّوقلا هيلإ هملست ام سفنلا ّدر دنع هباحصتساب يهف ةيقنتلا امأو

 .نيسلا فرح يف ةدرفملا ةيودألا باتك يف يتأيسو «تابن مسا :اينومقسلا )١(

 . صلختلا :يّصفتلا (؟)

 8م ١ج بطلا يف نوناقلا



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١1

 دنع حورلا ىلع ءاوهلا دوروب وه ليدعتلاو .ندبلا ىلإ يلضفلا طلخلا ةبسن حورلا ىلإ هتبسن يذلا

 يف هيلإ جاتحي امنإ قشنتسملا ءاوهلا نأل كلذو «سفنلا ّدر دنع هنع هرودصب ةيقنتلاو «قاشنتسالا
 هثكم لوطل نيخستلاب حورلا ةيفيك ىلإ لاحتسإ اذإف ؛ «لعفلاب ًادراب نوكي نأ هدورو لوأ هليدعت
 هجارخ] ىلإ ةرورض جيتحاف ةماقم عوقيو لخدي ديدج ءاوه: ىلإ جيتح او هنع ينغتساف هتدئاف تلطب

 نبل افاضو الددعت ماد ام ءاوهلاو حورلا رهوج لوضف هعم عفدنتلو هبقاعمل ناكملا ءالخإل

 ٌدض لعف رّيغت اذإف ءاهل ظفاحو ةحصلل لعاف وهف «حورلا جازمل فانم تورك هرج طلاكي
 ىرجملا نع ةجراخ تارّيغتو ةيعيبط ريغ تارّيغتو ةيعيبط تارّيغت هل ضرعي ءاوهلاو .هلعف

 ةيلضفلا تارّيغتلا يه ةيعيبطلا تاريغتلاو . هل ةّداضم (69/1615236052[2] 08328865) ىعيبطلا

 : رخآ جاز زم ىلإ لصف لك دنع ليحتسي هنإف 111111

 لوضفلا عابط يف : ثلاثلا لصفلا

 دن يروا قزف «نيمججنملا دنع اهريغ ءابطألا دنع لوصفلا هذه نأ ملعإ
 .ةيعيبرلا ةطقنلا نم ةئدتبم جوربلا كلف نم عبر عبر يف سمشلا تالاقتنا ةنمزأ يه نيمججنملا

 نم هب ٌدتعي ءافدإ ىلإ ةلدتعملا دالبلا يف جوحي ال يذلا نامزلا وه عيبرلا نِإف ءابطألا دنع امأو
 نيب ام نامز هنامز نوكيو ءراجشألا ءوشن ءادتبا هيف نوكيو ّرحلا نم هب دتعي حيورت وأ ءدربلا

 .روثلا نم فصن يف سمشلا لوصح ىلإ ليلقب هدعب وأ هلبق وأ يعيبرلا ءاوتسالا
 عيبرلا مدقتي نأ ىرخأ دالب يف زوجيو .اندالب لثم يف هل لباقملا وه فيرخلا نوكيو

 . فيرخلا رخأتيو

 عيبزلا نامز نوكيف درابلا نامزلا عيمج وه ءاتشلاو ٌراحلا نامزلا عيمج وه فيصلاو
 . ءاتشلاو فيصلا نم دحاو لك نم رصقأ ءابطألا دنع امهنم دحاو لك فيرخلاو

 2 .هالبلا بسحب هنم رثكأ وأ لقأ .أ فيصلل لباقم ءاتشلا نامزو

 ءادتباو قرولا نول ريغت نامز فيرخلاو رامثألا ءادتبإو راهزألا نامز عيبرلا نوكي نأ هبشيف
 ام ىلع سيلو «لدتعملا جازملا وه عيبرلا جازم نإ لوقنف . فيصو ءاتش امهاوس امو ءهطوقس
 عيبرلا نأ ملسيل لب ةمكحلا نم يعيبطلا ء ءزجلا ىلإ وه ههنكب كلذ قيقحتو . بطر راح هنأ نظي

 مدون يذلا اهنع افا عاعشلا ةوقو سوؤرلا تمس نم سمشلا برقل راح فيصلاو لدتمم
  ذفن يتلا طوطخلا يف هباقعأ ىلع *'”اصكان امإو ءأ .ًادج ةداح اياوز ىلع امإ .فيصلا يف هساكعنا
 . عاعشلا اهدنع فئكيف اهيف

 مهسلا طورخم ةلزنمب وه ام هنم سمشلا عاعش طقسم نأ وه ةقيقحلا يف كلذ ببسو ظ

 ىلإ سمنشلا مرج زكرم نم ذفني هنأك (ةمدنو-©ههدنق) طورخملاو ء(توانص0ع#) ةناوطسألا نم (ةحندل)

 همهس دنع هتوق نأو طيحملل براقملا وأ طقفلاو ظيستلا هل ةيجاوهتام نمو .هيذاحم وه ام

 فيصلا يف نحنو فعضأ وهف فارطألا يلي ام امأو ءاهلك فارطألا نم هيلإ هجوتي ريثأتلا ذإ ىوقأ

 :امجاز :ًاصكان )000



 ل ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ثيحب ءاتشلا يفو .ةيلامشلا ضورعلا ناكس ءانيلع كلذ موديو هنم برقب وأ مهسلا يف نوعقاو
 ماقم ىلإ انماقم نم ةفاسملا نأ عم رونأ فيصلا يف ءوضلا نوكي ام كلذلو «طيحملا نم برقي
 ءزجلا نم يموجنلا ءزجلا يف نّيبتف دعبلاو برقلا اذه ةبسن امأ .دعبأ اهجوأ برق يف سمشلا
 نم يعيبطلا ءزجلا يف نيبتي وهف .ءوضلا دادتشال حلا دادتشا قيقحت امأو .ةمكحلا نم يضايرلا
 . ةمكحلا

 لخلختلو ةرارحلا ةّدش نم هيف تابوطرلا لّذحتل سباي ًاضيأ وهف راح هنأ عم فيصلاو
 .راطمألاو ءادنألا نم هيف عقي ام ةلقلو (1عمعهاند5 28016) ةيرانلا ةعيبطلل هتلكاشمو ءاوهلا رهوج

 .للعلا هذه دضل بطر دراب ءاتشلاو

 يف انلصح دق اًنأكو دعب مكحتسي ال دربلاو هيف صقتنا دق نوكي رحلا نإف فيرخلا امأو
 دربلاو ٌرحلا يف لادتعالا نم بيرق وه نذإف . طيحملا نيبو روكذملا مهسلا نيب دعبتلا نم طسولا

 .ءاوهلا تففج دق سمشلاو فيكو (20ا/2655) ةسوبيلاو (11سستن019) ةبوطرلا يف لدتعم ريغ هنأ الإ

 لاعيلا# فيربفلا ىف : لاحلا سيلو ةففجملا ةلعلا فيفجت لباقي ام ةبطرملا للعلا نم دعب ثدحي ملو
 كلتب نوكت ال ةبوطرلا ىلإ ةلاحتسالاو «ةلوهسب نوكت ةدوربلا ىلإ ةلاحتسالا نأل بيطرتلا ىف

 نأل رحلاب فافجلا ىلإ ةلاحتسالاك دربلاب ةبوطرلا ىلإ ةلاحجتمالا ثيل اهناود 1
 0 . ففجي رحلا ىندأ نإف ةلوهسب نوكت رحلاب فافجلا ىلإ ةلاحتسالا

 نيماةداعلا كيتو 3 تيلكرتللا ىف ىرقا ؟ديلا ىتفا ناك امير ل «بطري دربلا ىندأ سيلو

 اذهلو . عمجيو نقحيو فثكي دربلا ىندأ سيلو .لّلحي الو رخبي رحلا ىندأ نأل :هيف دربلا ىندأ

 ةبوطر نإف .فيصلا ةسوبي ىلع فيرخلا ءاقب لاحك ءاتشلا ةبوطر ىلع عيبرلا ءاقب لاح سيل
 بيطرتلا اذه نوكي نأ هبشيو «دربلاب فيرخلا ةسوبي هيف لدتعت ال نامز يف ٌرحلاب لدتعت عيبرلا
 الإ وه سيل عضوملا اذه يف فيفجتلا نأل ريدم يسرا مدر كاسيت يخوت و
 . بطرلا رهوجلا داقفإ

 يف لوقن انسل انأل بطرلا رهوجلا ليصحت لب «سبايلا رهوجلا داقفإ وه سيل بيطرتلاو
 ضرعتن ال لب «ةيعيبطلا هتيفيك وأ هتروص ىلإ هيف بهذنو «سباي ءاوهو بطر ءاوه عضوملا اذه
 هتطلاخ ءاوه يأ بطر ءاوه انلوقب ينعن امنإو .ًاريسي ًاضّرعت ضرعتن وأ ءعضوملا اذه يف اذهل
 يأ سباي ءاوه لوقنو «ىئاملا راخبلا ''”ةلكاشم ىلإ هفثكتب لاحتسا ءاوه وأ «ةيئام ةفيثك ةرخبأ
 ناقل هوس ةلكاتقي ىلإ لاحعتتا وأ «ةيثاملا تاراخبلا نم هطلاخي ام هنع ششفت دق ءاوه

 . اهفشنت يف ضرألا لكاشت ةيضرأ ةنخدأ هتطلاخ وأ ٠ . لخلختلاب

 . تمسلا سمشلا ةنراقمل هيف ثدحي ٌرح ىندأ عم ةيوتشلا ةبوطرلا لضف هنع ضفتني عيبرلاف

 له لمأتف اذه فرعت نأ تئش اذإو .هوج بطرتب هيف ثدحي درب ىندأب سيل فيرخلاو
 درابلا لعجي نأ ىلع راحلا وجلا يف ةبطرلا ءايشألا ففجتك درابلا وجلا يف ةسبايلا ءايشألا ىدنت

 )١( ةلئاممو ةسناجم :ةلكاشم .



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا |«

 انهه نأ ىلع ًافلتخم امهيف رمألا تدجو اذه تلمأت اذإ كنإف ءابيرقت هرح ىف راحلاك هدرب ىف
 ءاودب الإ اعيمج ناحيلاو دزابلا رجلا ىف تبعت ال تايوطرلا نآ ضو.« اذه نم وطعأ ركل اب
 داسجألا يف ةبوطرلا تراص امنإو ةتبلا ددم ىلإ جاتحي سيل فافجلاو ."'”ددملا قوحل
 دربلا ديدش هنإ هل لاقي امنإ ءاوهلا نأل ءددمب الإ تبثت ال ءاوهلا سفن ىف وأ ءاوهلل ةفوشكملا

 يف وه لب «ةتبلا للحي ال نأ ىلإ انلبق ةرومعملا دالبلا يف هدرب غلبي سيلو اننادبأ ىلإ سايقلاب
 عرسأ للحتلا رمتساو ددملا عطقنا ىتمف ءبكاوكلاو سمشلا ةوق نم هيف امل للحم اهلك لاوحألا

 . فافجلا

 :نارمأ هلعفي رخبتلا نأ كلذ يف ببسلاو ءرخبتي امم رثكأ لذحتي ام نوكي عيبرلا يفو

 فيطل ءيش هنم ىذدأتي يوق ضرألا يف نماك ّرحو ءوجلا رهاظ يف ةليلق ةفيطل ةبوطرو ةرارح

 ضرألا رهاظ نم برقي ام ىلإ
 ةيعيبطلا مولعلا يف 0 ل ءاتشلا يفو

 (5نطاتنصة0085- ديعصتلا وهو بيطرتلل ناببسلا نذإ عمتجيف .ةليلق وجلا ةرارح نوكتو ةيلصألا

 دتلاو امين آل و (160 اطنعاععم- 10 زمكصت 10-5526 ««ملعمئع) ظيلغتلا مث 1812 م01210ه-طد1511205)

 . ةيراخبلا ىلإ لاحتساو (00206553:310ه) افثاكت هسفن ءاوهلا رهوج يف بجوي اضيأ

 صقنت ةنماكلا ةنطابلا ةرارحلاو «هريخبت نم ىوتأ هليلحت نوكي ءاوهلا نإف «عيبرلا يف امأو

 فيطل وه ءيش وأ رخبملا نم ىوقأ وه «ءيش هعفد ضرألا زراب ىلإ ليمي ام اهنم رهظيو دج
 هب ٌمتيف وجلا رح ةدايز فيطللا هريخبت فداصيو .اهفطليف ةداملا ىلع هئاليتسا ةديِشل ريخبتلا

 ريغ ءايشأ بجوت ىرخأ بابسأ نود بابسألا هذه دارفنا بسحبو رثكألا بسحب اذه .ليلحتلا
 عابط نوكي نأ بجي اذهلف «فطليو دعصي ام قحلت ةريثك ةدام كانه نوكت ال مث .هانركذ ام

 عنمن ال اّنأ ىلع ؛ةدوربلاو ةرارحلا يف لدتعم وه امك «سبيلاو ةبوطرلا يف لادتعالا ىلإ عيبرلا

 فيرخلا جازم دعبك سيل لادتعألا نع كلذ دعب نأ الإ يه ام ةبوطرلا ىلإ عيبرلا لئاوأ نوكت نأ

 مل دربلاو ّرحلا يف لادتعإلا ةدشب هيلع مكحي مل نم فيرخلا نإ مث .لادتعالا نع ةسوبيلا نم

 لوبقل ادج دفعسم سبيلا ديدش ىفيرخلا ءاوهلا نآل ةيفيض هرئاهظ نإف :باوضلا نع دعب
 دعبل ةدزران ةثاوتغو ةلالو.4كلذل .هانإ تنصلا ةففس ةيرانلا ةلكاشم ىلإ ةلاهيفسالاو نيفيا
 امأو .دربي ام ريثأتل لخلختملا فيطللا لوبق ةذشلو سوؤرلا تمس نع فيرخلا يف سمشلا

 يف ببسلل لكاشملا ببسلا نم لبقي ال هّوج نأل نيتيفيكلا يف لادتعالا ىلإ برقأ وهف عيبرلا
 : لئاق لاق نإف . هراهن نع ًاريثك هليل دعبي الف ديربتلاو نيخستلا نم فيرخلا وج هلبقي ام فيرخلا

 ؟فطلأ هنأل نخسأ هؤاوه نوكي نأ بجي ناكو عيبرلا ليل نم دربأ هليل نوكي فيرخلا لاب ام
 ديدشلا ءاملا كلذكو «عرسأ دربلاو ّرحلا لبقي لخلختلا ديدشلا ءاوهلا نإ :لوقنو هبيجنف

 هيف ديربتلا ذوفنل درابلا نم ًادومج عرسأ ناك دامجإلل هتضرعو ءاملا تنخس اذإ اذهلو «لخلختلا

 يف نادبألا نأل فيرخلا درب نم ٌسحت ام عيبرلا درب نم ٌسحت ال نادبألا نأ ىلع ؛هلخلختل

 : هذه عمج )000(



 ١١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ىلإ هّجوتم فيرخلا نأ ىلعو ءدضلاب فيرخلا يفو دربلل ةدّوعتم ٌرحلا ىلإ دربلا نم ةلقتنم عيبرلا

 نأ بيبطلا ىلع بجيو ضارمألا نم ًابرض ميلقإ لك يف ريثي دق لوصفلا فالتخا نأ ملعاو

 دحاولا مويلا هبشي دقو هيلع اًينبم ريبدتلاب مدقتلاو زارتحالا نوكي ىتح ميلقإ لك يف كلذ فّرعتي

 يميرخ وه ام اهنمو يفيص وه ام اهنمو يوتش وه ام مايألا نمف ضعب نود لوصفلا ضعب ًاضيأ

 .دحاو موي يف دربيو نخسي

 اهريباعتو لوصفلا ماكحأ يف : عبارلا لصفلا

 هل بسانم ريغ جازم ءوس هب نم فلاخيو هل بسانم يّحص جازم هب نم قفاوي لصف لك

 .ةوقلا نم فعضي امب بسانملا ريغو بسانملا فلاخيف أدج لادتعالا نع جورخ ضرع اذإ الإ

 عم ناكو امهعبط نع نالصف جرخ اذإو «هل داضملا يضرعلا جازملا قفاوي لصف لك نإف ًاضيأو

 عيبر هيلع دروف ًايبونج ناك ءاتشلا نوكي نأ لثم .دامتم طارفإ عقي مل مث ًاداضتم امهجورخ كلذ

 ا ل ءاهل الدعم نادبألل ًاقفاوم لوألاب يناثلا قوحل ناك .«يلامش

 تكل رمت مل امو . ءاتشلا سبيب لدعي عيبرلا نإف ًادج ًابطر عيبرلاو ًادج ًاسباي ءاتشلا ناك نإ كلذكو

 لدعم ىف تامر رقت . راضلا بيطرتلا ىلإ لادتعإلا نع هلعف رّيغتي مل نامزلا لطي ملو ةبوطرلا

 دادتما رّيغت سيل ءابولل ابلاج ًارّيغت ةريثك لوصف يف هرّيغت نم (8م14610 ءابولل ًابلج لقأ دحاو

 جازم وه ةنوفعلا ىلإ ليحتسي نأب ءاوهلا ةجزمأ ىلوأو .انفصو ام ىلع لوألا رّيغتلا هينجي ءاملاك
 عاضوألا ةفلتخملا ناكمألا يف وه امنإ ءاوهلا تارّيغت ضرعت ام رثكأو «بطرلا ٌراحلا ءاوهلا

 اهتابجاو ىلع درت لوصفلا نوكت نأ بجيو . ًاصوصخ ةيلاعلاو ةيوتسملا يف ّلقيو «ةرئاغلاو

 اعيش نروكي امرا رثكف الذ قرشا قإن ؛ لصف لك كلذكو ءادراب ءاهشلاو اراه هفييضلا نوكيف

 عيمج نوكي نأ لثم ةئيدر ةنس «ةدحاو ةيفيك ىلع لوصفلا ةرمتسملا ةنسلاو . ةئيدر ضارمأل

 ءاهتيفيكل ةبسانملا ضارمألا ةريثك نوكت ةنسلا هذه لثم نإف ءًادراب وأ ًاراح وأ ًاسباي وأ ًابطر ةنسلا

 درابلا لصفلا نأ لثم ؟ةنسلا فيكف ءهب قئاللا ضرملا ريثي دحاولا لصفلا نإف ءاهددم لوطت مث

 (مممماعاءإل) ةتكسلاو (2-232219515ه215إ/) جلافلا و (8مز1عمقاإل) عْرَصلا كّرح 2ك ندي دجو اذإ

 دجو اذإ راحلا لصفلاو . كلذ هبشي امو (©0ه7نا5زوه-5مانو») حّنشتلا و (©2ه21 مدعهارتوزو) ةوقللاو

 ةراحلا ماروألاو ةداحلا (عنومر) تايمحلاو (4ةمند-آ1موقصناو) نونجلا ناثأ انفارتفيع ندب

 ءاتشلا لجعتسا اذإو . لصفلا عبط ىلع ةنسلا ترمتسا اذإ فيكف «(1مقةصدصتةغهدن 88:ءاانصع)

 ترّيغتو «ةيفيصلا ضارمألا تلجعتسا فيصلا لجعتسا نإو «ةيوتشلا ضارمألا تلجعتسا

 فيصلا ًاصوصخو هضارمأ ترثك لصف لاط اذإو . لصفلا مكحب اهلبق تناك يتلا ضارمألا

 هعم رّيغتي امل لب «نامز هنأل نامزلا ببسب وه سيل ًاريثأت لوصفلا بالقنال نأ ملعاو .فيرخلاو

 درب ىلإ رحلا نم دحاو موي يف ءاوهلا رّيغت ول كلذكو لاوحألا رّيغت يف ميظع ريثأت وه ةيفيكلا نم

 .اهذح نع ديزت :طرفت )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا لل

 سيل ًالدتعم ءاتشلاو '””اريطم فيرخلا نوكي نأ وه نامزلا ٌحصأو .نادبألا يف امهاضتقم رّيغتل
 نم فيصلا لخي ملو ًاريطم عيبرلا ءاج نإو .دلبلا ىلإ سايقلاب هيف طرفم ريغ نكلو دربلل ًامداع

 دتحلا ءاوهلا ىف : سماخلا لصفلا

 .«بيرغ ءيش ةنخدألاو ةرخبألا نم هطلاخي سيل يذلا ءاوهلا وه .رهوجلا يف دّيجلا ءاوهلا

 داسف ءاوهلا بيصي ام لاح يف الإ مهللا .فوقسلاو ناردجلل نوقحم ريغ ء ءامسلل فوشكم وهو

 و ل .بوجحملاو مومغملا نم هل لبقأ فوشكملا نوكيف ماع

 (4)هّرُن نيضرأو قدانخو "”ماجآو ''”حئاطب راخب هطلاخي ال ٍفاص يقن لضافلا ءاوهلا اذهف

 زوجلا لثم رهوجلا ةثيبخ راجشأو ريسيرجلاو ننركلا لايت دركاب اضويفتكو ف ”لقابمو

 نذل . ةلضافلا حايرلا هنع سبتحي ال ثيحب نوكي كلذ عمو .ةنفع حايرأو نيتلاو ةعولاو

 عولط عم نخسي . "0ةدهو يف ًاسبتحم ءاوه ءاوهلا كلذ سيلف ةيوتسمو ةيلاع ضرأ '''اهُباهَم

 '"”جيراهصلاب دهعلا ةثيدح ناردج يف ًانوقحم ًاضيأ الو .ةعرسب اهبورغ عم دربيو سمشلا

 تملع دقو .قلحلا ىلع ضبقي امنأك سفنلا ىلع ًايصاع الو ءاهفافج مامت دعب فجت مل اهوحنو

 .هنع جراخ الو يعيبطب سيل ام اهنمو «ةعيبطلل ةداضم اهنمو «ةيعيبط اهنم ءاوهلا تارّيغت نأ
 دقو «راودأب نوكت دق ةداضم ريغ وأ ةداضم تناك ةعيبطلا نع تسيل يتلا ءاوهلا تارّيغت نأ ملعاو

 بلجي اهرّيغت نإف اهعئابط ىلع نوكت نأ لوصفلا لاوحأ ٌحصأو را

 ظ .اضارمأ

 لوصفلا تايضتقمو ةيوهألا تايفيك لعف ىف : سداسلا لصفلا
 طرفأ نإو «جراخ ىلإ مدلا بذجب نوللا رّمح ليا نان «يطرمر ب اسير اجل د وهلا

 ءارهلا لأ شطعيو مضهلا فعضيو لوبلا للقيو قرعلا رثكي وهو «بذجي امل هليلحتب رفض

 .هوحنو قرعلاب اهلذحت ةلقو تابوطرلا ناقتحال لوبلا رثكيو مضهلا ىلع يوقيو دشي درابلا

 .رطملا ريثك يأ )١(.
 .راغصلا ىصحلاو لمرلا هيف كرتيف ليسلا هب رمي عستملا ناكملا وهو «حطبأ عمج : حئاطبلا 0(

 . فتلملا ريثكلا رجشلا وهو «(كيرحتلاب) ةدجأ عمج :ماجآلا (6)
 يي ا ل ل ا : ةيهازنو ةهازن ناكملا َهْرْن :لاقي ()

 4١6(. ص :طيسولا

 . لقبلا تبنُث يتلا ضرألا :لقابملا (5)
 هقرو ءدحاو لصأ نم ةريثك ومنت نابضق هتابنو ؛ّيسقلا ةنم ذختت ةارسلا لابج رجش نم برض :طحوشلا (5)

 .ةطخوش : هتدحاو . لكؤت ةنيل يهو «قيقد اهفرط نأ الإ ةليوطلا ةبنعلا لثم ةرمث هلو «لاوط قاقر

 .ةئه تهت فني: خم .ئأ )097/

 . ةضفخنملا ضرألا :ةدهولا (4)

 . جيرهص :اهتدحاو .ءاملل ةريبك ضايح :جيراهصلا (9)



 دلل ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ([ععابسم) ميقتسملا يعملا ةدعاسمو (23/15ء165 ه1 (ظع ةهانك) ةدعقملا لضع راصعنال لفثلا للقي دو

 ءاوهلاو .لوبلا ىلإ هتيئام للحتو ًاريثك ىقبيف «ءىرجملا ةدعاسم نادقفل لفثلا لزني الف اهتئيهل
 شحوي ردكلا ءاوهلاو .دلجلا فّمجيو ندبلا لحفي سبايلاو .ندبلا بطريو دلجلا نّيلي بطرلا
 يف هباشتملا وه ظيلغلا ءاوهلا نإف «ظيلغلا لا ءاوهلا ريغ - ردتكلا ءاوهلاو .« طةلخألا ريثيو سفنلا
 بكاوكلا روهظ ةلق نيرمألا ىلع لديو .ة جلا اع د ا رمل ءهرهوج ' 00

 حايرلا ةلقو ةنخدألاو ةرخبألا :ع [مهيسو . شعترملاك تباوثلا نم عملي ام ناعمل ةلقو راغصلا

 نع ةجراخلا ءاوهلا تارييغت يف انعرش اذإ ٌمتيو ىنعملا اذه يف مالكلا كل دوعيسو . ةلضافلا

 لصفلا لوأو لصف لك رخآ كرتشيو ةصاخ ماكحأ هبجاو ىلع دري لصف لكو .يعيبطلا ىرجملا

 .امهضارمأو نيلصفلا ماكحأ يف هولتي يذلا

 عم وهو ؛مدلاو حورلا جازمل بسانم وهو لصف لضفأ وف هجازم ىلع ناك اذإ عيبرلاو

 نوللا رمحي وهو «ةيعيبط ةبوطرو ةيئامس ةفيطل ةرارح ىلإ برق نع ليمي هانركذ يذلا هلادتعا
 هيف جيهت عيبرلاو .فئاصلا فيصلا ليلحت هلّلحي نأ غلبي ملو «لادتعاب مدلا بذجي هنأل
 جيهت ببسلا كلذلو ءاهلّيسيو (5:ةعمدصغ طاندمانتو) ةدك'رلا طالخألا يرجي هنآل ةنمزملا ضارمألا

 هتضاير ةلقو همهنل ءاتشلا يف هطالخأ ترثك نمو ايلوخيلاملا باحصأ (31ءادهعطم]إ) ايلوخيلام هيف

 هلادتعاو عيبرلا لاط اذإو ءاهل عيبرلا ليلحتب داوملا كمل نم جبهت يللا ضارمألل عيبرلا يف دعتسا

 فاعرلاو ([812ءمممعطق عنع لتقععطمءد) مدلا فاالتخا عيبرلا ضارمأو .ةيفيصلا ضارمألا تلق

 ليمامدلاو (8>:ءالنهو) مار وألاو (8ن19) ةرملا عبط يف يتلا ايلوخيلاملا حيهتو ([1ةعرمممهطنهتد)

 .(4طوهعوووو) تاجارخلا رئاسو ةلاتق نوكتو (5020ءدغدع 346ء0ه5) قيناوخلاو (نصتصعان!انك)

 2 وصخو .لاعسلاو (11362024ا/515) مدلا ثفنو (8 م4016 01 55615©7) قورعلا عادصنا هيف رثكيو

 ءّدسلا اصوصخو ءضارمألا هذه مهب نم لاوحأ ءوسيو ؛ءاتشلا هبشي يذلا هنم يوتشلا يف
 اهيف عقوي امو لصافملا عاجوأو جلافلاو ةتكسلا هيف ثدحت مغلبلا داوم نيمغلبملا يف هكيرحتلو

 ةعيبط نانيعي امهنإف ءاضيأ تانخسملا لوانتو ؛«ةطرفم ةيناسفنلاو ةيندبلا تاكرحلا نم ةكرح

 غارفتسإلاو (17ءمعووءاتنمم- ط1 عطو[هدتإل) دصفلاك « ءيش عيبرلا ضارمأ نم نصلخت الو ءاوهلا

 .هجزمب ركسملا بارشلا ةّوق نم رسكلاو بارشلا نم ريثكتلاو ماعطلا نم ليلقتلاو (872مهانمه)

 . مهنم برقي 2 نايبصلل قفاوم عيبرلاو

 ةلقلو للحتي الو يؤقيف «يزيرغلا راحلا رهوج دربلا رصحل مضهلل دوجأ وهف ءاتشلا امأو
 ىلإ مهئاويإلو 1

 داوملل ًانقح اهرثكأو .هليل لوط عم هراهن رصقو هدربل ءادوسلا ةّرملل لوصفلا رثكأ وهو «ئفادملا
 ةيوتشلا ضارمألاو . (ةهئعمان225) تافطلملاو (6ز161585) تاعطقملا لوانت ىلإ اجاوحإ اهذشأو

 ضايبلا ىلإ هيف نوكي ماروألا نولو مغلبلا هيف ءيقلا رثكأ نإ ىتح مغلبلا هيف رثكيو «ةّيمغلب اهرثكأ
 فالتخا عم ماكزلا ئدتبيو (0ةوهل ههغةمج-0059722) ماكزلا ضارمأ هيف رثكيو .رمألا رثكأ ىلع

 ظلغلا :ةروثخلا )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 ظ (8ه5655©356) ةحوحبلاو (©هعان) ةئرلا تاذو (ط!ءانهتؤإل) بنجلا تاذ هعبتي مث ,«يفيرخلا ءاوهلا

 لب «نمزملا عادصلاو بصعلا تافآو رهظلاو هسفن بنجلا عجو ثدحي مث «قلحلا عاجوأو
 كلذكو «ءءاتشلاب نوذأتي خياشملاو .اهرثكتو ةّيمغلبلا داوملا ناقتحال كلذ لك ؛ عرصلاو ةتكسلا

 .فيصلا ىلإ سايقلاب ءاتش لوبلا يف بوسرلا رثكيو .هب نوعفتني نوطسوتملاو ؛مههبشي نم
 .رثكأ نوكي ًاضيأ هرادقمو

 «ليلحتلا طارفإ ببسل ةيعيبطلا لاعفألاو ةّوقلا فعضيو طالخألا لّلحي هّنإف فيصلا امأو

 قيقرلا للحت ببسب دوسألا رارملا هرخآ يف مث ءرفصألا رارملا رثكيو «مغلبلاو هيف مدلا لقبو
 يف ءاي وقأ مههبشي نمو خياشملا دجتو .هناقتحاو (1زه1ع 061000) ظيلغلا سابتحاو (1طنه طاهه4)

 نإ ةوقلا نأل ضارمألا ددم هيف رصقتو هبذجي يذلا مدلا نم لّلحي امب نوللا ٌرفصيو .فيصلا
 تناك نإو ءاهتعفدو ةّلعلا ةدام تجضنأف «ليلحتلا ىلع انيعم ءاوهلا نم تدجو ةيوق تناك

 سبايلا ٌراحلا فيصلاو .اهبحاص تامو تقسف ءاخرإلاب ًافعض يئاوهلا ٌرحلا اهداز ةفيعض
 حورقلا رثكأ هيف لوؤي كلذلو ءضارمألا ددم ليوط غاضم بطرلاو ضارمألا لصفي ام ًاعيرس
 قلزو (1:0موإل) ءاقستسالا هيف ضررعيو ٠ (2-3201110ط00:0-28606723ل1 28 ان1عع5) ةلكالا لإ

 راذحنإ ةرثك هلك كلذ عيمج يف نيعيو . عبطلا نيلتو (آنومانعملع لنق:52062) ءاعمألا

 (8نعمتس [جبو-]آ19مءممالاع»12) ةقرحملاو (1مهءوؤوصأ ؟7هم) ةقبطملاو (1ءرءاونم 262 تغلا

 . (آنعماعمع لتذسطمعو ةعممط هآ طع طه0و) ندبلا رومضو

 ,حيرلا ميدع ناك اذإ ,ةصاخ هيف رثكيو (0مطنهان3) دمرلاو نذألا عاجوأ عاجوألا نمو

 تاذ:ريغ لاجلا ةطيح تانبحلا تناك انقييو فيصلا ناكااذإ و: اهبسانتا' ىتلا قوكلاو ةرهحلا

 نإف كلذل ءبطرلا ّراحلا ةبسانمل نيراحبلا يف ًاعقوتم ناكو «قرعلا هيف رثكو ةسباي ةّدحو ةنوشخ
 ضارمأو ةئبوألا هيف ترثك ًايبونج فيصلا ناك نإو .ماسملا عّسويو يّحري بطرلاو لّلحي ٌراحلا
 ٠ . ةبصحلاو يردجلا

 ضارمأ رصعلا ضارمأو .رصعلا ضارمأ هيف رثكي هنكل «جضنم هنإف يلامشلا فيصلا امأو

 هذهو اهترصعف ةرهاظ ةدورب اهتبرض اذإ ةرهاظلا وأ ةنطابلا ةرارحلاب داوملا ناليس نم ثدحت

 ءاسنلاو نويمغلبلا هب عفتنا أسباي يلامشلا فيصلا ناك اذإو ءاهعم امو لزاونلاك اهلك ضارمألا

 ءارفصلا قارتحا نم ضرعو «ةنمزم ةراح تاّيمحو سباي دمر ءارفصلا باحصأل ضرعو

 . ءادوس ةبلغ ناقتحالل

 ىلإ مهحاور مث ةراح سمش يف هيف سانلا ددرت ةرثكل ضارمألا ريثك هنإف فيرخلا امأو

 يف دسفت طالخألاو .فيصلا ىف ةوقلا لالحنالو اهب طالخألا داسفو هكاوفلا ةرثكلو «درب

 اهيف راثأ املكو .هقارتحاو فيثكلا ءاقبو فيطللا لّلحت ببسبو ةئيدرلا تالوكأملا ببسب فيرخلا
 وه لب ءًادج فيرخلا يف مدلا ّلقيو «نقحلا ىلإ دربلا هّدر ليلحتلاو عفدلل ةعيبطلا ريوثت نم طلخ
 هيف رثكيو .هنم هليلقتو مدلا فيصلا ليلحت مدقت دقو «هديلوت ىلع نيعي الف هجازم يف مدلل داضم

 رثكت كلذلف «فيصلا يف طالخألا دّمرتل دوسألاو فيصلا نع ةيقب رفصألا رارملا طالخألا نم



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 هرخآو ام ةقفاوم خياشملل قفاوم فيرخلا لّوأو .دّربي فيرخلاو دّمري فيصلا نأل ءادوسلا هيف

 .ةليدش ةرضم مهرضي

 تاناطرسلاو يباوقلاو (8:ءموننم ع 50هطغ65) رشقتملا برجلا يه فيرخلا ضارمأو

 نم هانحضوأ امل ءادوسلا ةرثكل (5202(11ا05) عبرلا تاّيمحو ةطلتخملا تاّيحلاو لصافملا عاجوأو

 جازملا فالتخا نم ةناثملل ضرعي امل لوبلا ريطقت هيف ضرعيو لاحطلا هيف مظعي كلذلو «ةلع

 درت ص رغبوا كربلا ريطفت نم ًاضورع رثكأ وهو لوبلا رسع اضيأ ضرعيو «دربلاو ّرحلا يف
 ءاضيأ اسنلا قرع هيف ضرعيو «ندبلا نطاب ىلإ طالخألا نم قر ام هيف دربلا عفدل كلذو ءاعمألا

 هريثي يذلا طلخلا نم امهنم لك أدبم ّنأل ةّيمغلب عيبرلا يفو «ةّيرارم ةعاذل ةحبذلا هيف نوكتو
 ةدكسلا ةيف عقي دقو . سبايلا 17011 نك-1انوع مهقوأود) سوالايإ هيف رثكيو .هلبق يذلا لصملا

 مث «فيصلا يف لوصفلا ةكرح ببسب نيذخفلاو رهظلا عاجوأو ةئرلا ضارمأو ةتكسلا ضارمأو

 يف ًاصوصخ رثكيو عفدلاو مضهلا نع ةوقلا فعضل نطبلا يف ناديدلا هيف رثكيو .هيف اهراصحنا
 طالخألا ةءادرل ًاضيأ نونجلا هيف رثكيو ءٌراح فيص هقبس اذإ ًاصوصخو «يردجلا هنم سبايلا

 باحصأ مه نيذلا ةئرلا حورق باحصأب لوصفلا ّرضأ فيرخلاو .اهل ءادوسلا ةطلاخمو ةيرارملا

 وهو «هتايا نبتسي ملو أدتبا ناك اذإ هلاح يف لكشملا فشكي وهو « (00مكانتس مانمه-5(طقأو) للا

 نع لفاكلاك فيرخلاو .هفيفجت ببس اقنا درفملا (116ءا1ءانو) قدلا باحصأب لوصملا دضأ نم

 .هؤدرأ هنم سبايلاو هنم ريطملاو هبطرأ فيرخلا دوجأو .هضارمأ اياقب فيصلا

 ةنينلا يبك رك ماكحأ يف : عباسلا لصفلا

 عيبرلا ظفحو هايملا ترثكو ءذمو فيص هعبت مث يبونج ءاتش ىلع يلامش عيبر درو اذإ
 (1ءمر1 210م - 411110 0- جحسلا رثكو ناملغلا يف فيرخلا يف ؟ نانوعلا رثك «فيصلا ىلإ داوملا

 ةصلاخلا ريغ (16180 2962 تغلاو (1م1ع5انالهل انلءع55) ءافمألا حو رقو ةط235105-1216212180)

 نإو .ببس ىندأب ًاعيبر نهعضو نصبرتت يتاوللا تطقسأ ةبوطرلا ديدش ءاتشلا ناك نإف . ةليوطلا
 مدلا فاالتخاو زنا انقل داون وو ل دمرلا سانلاب رثكيو . ةيدقسا 3 نتمأ و نفعضأ ندلو

 مهباصعأ يف لزنيو ,«خويشلاب اطوضصخلو «ذئنيح رثكت لزاونلاو « (113عمدهطقونع لفة:عط0ع2)

 ءايبونج أريطم عيبرلا ناك نإف .ةرثك عم ةعفد حورلا كلاسم ىلع اهموجهل ةأجف اهنم اوتام امبرف

 مدلا فالتخاو ةعيبطلا نيلو دمرلاو ةراحلا تاّيمحلا فيصلا يف رثك يلامش ءاتش ىلع درو دقو
 ءرحلا هكّرح امل ةنطابلا فيواجتلا ىلإ ءاتش عمتجملا مغلبلا عافدناو لزاونلا نم هلك كلذ رثكأو

  مهفيص يف ثدح نإف «هتاّيمحو نفعلا رثكيو ؛ءاسنلا لثم ةبطرلا ةجزمألا باحصأل ًاصوصخو
 . ضارمألا تللحتو ريخ يجر «لامش تبهو رطم )5151015-:1208868(  ىرعشلا عولط تفو

 ةيورلا ىلإ هلي وتحركات هرفر هللا يوعلا او اعل ان وطاحت نقلا اذعاروك اه وقار

 .ةاهدس ىمسملا راغصلا ءاعمألا نم يلفسلا مسقلا يف ًاعجو ببسي ضرم :سواليإ )١(

 .توملا :ناتوملا (0)
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 دكا كعضو ناهشلا اجرا و عنا بوس هبرلا دعي دافعت اقستسالا ىلإو اهدّمرتو طالخألا قارتحال
 .ديربتلا هيلع فاخي نم ندبو خياشملا يف هررض لقيو «كلذل

 يف عدصت نأل نادبألا تدعتسا ّيبونج ''”ريطم فيرخ يلامش سباي فيص ىلع درو اذإو
 فيص ىلع درو اذإ كلذلو «مكزت نأ أريثك اهل ضرعي اهنأل لستو اهقولح حبتو لعستو ءاتشلا
 .ةحوحبلاو لاعسلاو ةلزنلا مث ءعادصلا ءاتشلا يف اضيأ رثك «ّيلامش ريطم فيرخ يبونج سباي

 .اهتملع دقو نقحلاو رصعلا ضارمأ هيف ترثك «يلامش فيرخ يبونج فيص ىلع درو نإو

 ءاج اذإف . تابوطرلا ترثك «نيبطر نييبونج امهنوك يف فيرخلاو فيصلا قباطت اذإو
 اهترثكل داوملا ماكتراو ناقتحالا يّدؤي نأ دعبي الو .ةروكذملا رصعلا ضارمأ تءاج ءاتشلا
 اضرمم نوكي نأ نع ءاتشلا لخي ملو . (12عوءةقأ5 01 56م515) ةينقع ضارمأ ىلإ سفانملا نادقفو

 . ةريثك ةنقتحم ةئيدر ٌداوم هتفداصمل

 هل ضرعي مهريغو .(8هنهانعم) اسّنلاو ةبوطرلا وكشي نم عفتنا نييلامش نيسباي اعم اناك اذإو

 .ايلوخيلامو ةراح تاّيمحو ةنمزم ةلزنو سباي دمر

 ةرارح تّدتشا اذإو (608025068) لوبلا ةقرح ثدحي ريطملا درابلا ءاتشلا نأ ملعا مث
 ةرجفنمو (1102-[218] ةن/هءدانهدع 28عمءافهه5) ةلاتق ريغو ةلاتق قيئاوخ تثدح هتسوبيو فيصلا

 يرجو اقيمحو ةبصحو لوب رسع ثدحو ًاجراخو ًالخاد نوكت ةرجفنملاو .ةرجفنم ريغو
  اسباي هعيبر ناك اذإ - سبايلا ءاتشلاو . ثفنو ثمط سابتحاو بركو مد داسفو دمرو تاميلس

 . سانلا نم اهيلكآ دسفتف ةيشاملا نم اهتافلتعم دسفتف تابنلاو راجنتالا دسفي ءابولاو .ءيدر وهف

 ىرحملل ةداضمب تسيل ىتلا ةيئاوهلا تارتغتلا ريثأت يف : نماثلا لصفلا

 ةداضملا الو ءءاوهلل ةيعيبطلا ريغلا تارييغتلا 5200007

 ركذ يف اهنم ريثك ىلإ انأموأ دقف «ةيضرأ رومأو ةيوامس رومأ بسحب ضرعن يتلا ةيعيبطلل

 ريثك عمتجي ةرات اهنإف «بكاوكلا ببسب ضرعي ام لثمف «ةيوامسلا رومألل ةعباتلا امأف لوصفلا

 كلذ بجويف ء«سمشلا عم عمتجيو ءدحاو زيح يف اهنم « 77( نمصنس هان 225[5) يراردلا نم

 اذغي سوؤرلا تمس: نغ نعاس ةراثؤ ءهنم برقي وأ سوؤرلا نم هتماسي اميف نيخستتلا طارفإ

 . ةبراقملا وأ ةتماسملا ماود ريثأتك نيخستلا يف ةتماسملا ريثأت سيلو ؛نيخستلا نم صقنيف ٠ ارك

 دالبلا ةعقب عافترا ببسب اهضعبو «دالبلا ضورع ببسب اهضعبف «ةيضرألا رومألا امأو

 اهضعبو «حايرلا ببسي اهضعبو «ءراحبلا ببسي اهضعبو «لابجلا ببسي اهضعبو ءاهضافخناو
 «لامشلا يف ناطرسلا سأر رادم براقي دلب لك نإف «ضورعلا ببسب نئاكلا امأو .ةبرتلا ببسب

 .راطمألا ريثك :ريطم )١(

 . ءيضملا بكوكلا وهو «يرد عمج :يراردلا عرف
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 ىلإو ءاوتسالا طخ ىلإ هنع دعبي يذلا نم ًافيص نخسأ وهف ءبونجلا يف ة يدجلا سأر رادم وأ

 ىلإ ةبيرق راهنلا لدعم ةرئاد تحت يتلا ةعقبلا نأ ىري نم لوق ندد اميل داما
 سمشلا ةكماسم وه «نحاز تيبس وه كانه هختتلا قوامسلا ببسلا: نأ كلذ «لادتغالا
 نوكي ام اذهلو .ةتماسملا ةموادم رثؤت امنإ لب ءرثأ ريثك رثؤت ال اهدحو ةتماسملا هذهو «سأرلل
 رخآ يف سمشلاو ٌرحلا نوكي ام اذهلو .راهنلا ءاوتسا تقو يف هنم ّدشأ ىطسولا ةالصلا دعب ٌرحلا

 اذإ سمشلا نوكت اذهلو .ل يملا ةياغ ىف سمشلا تناك اذإ هنم ٌدشأ دسألا لئاوأو ناطرسلا

 اك فاك اذإئاهك اهكست دعا 1” ليلا ىف هنود وت ايدج يل ناطوتسلا سار نع تق ريعلا
 تفاع امنا ديفا رعبا طحت ةعباسعلا ةعقيلاو ناطيتملا سأر دعب غلبي ملو «ليملا نم دحلا كلذ

 مظعأ «نيتدقعلا دنع ليملا ءازجأ ديازت نأل «ةعرسب دعابتت مث «ةليلق أمايأ سأرلا سمشلا اهيف

 رثكأو «ةعبرأو ةثالث مايأ ةكرح نيبلقنملا دنع رثؤي مل امبر لب لب «نيبلقنملا دنع اهديازت نم ًاريثك

 يف نعميف «ةديدم ةّدم براقتم دحاو نيح يف كانه ىقبت سمشلا نإ مث ءًاسوسحم أرثأ

 «دالبلا نخسأ يه هلك ليملل ةبراقتم اهضورع يتلا دالبلا نأ اذه نم دقتعي نأ بجيف «ناخسإلا
 ىف ّرحلا نوكي الو «ةجرد ةرشع سمخل ابراقم نييبطقلا نيبتاجلا ىف هنع هدعب نوكي ام اهدعبو
 : ةروهمملا نق ةلاطوبلا ندر نسراده يرق ىف ةسايسملا فيو اثلا ظرفلا»ق3]1ي:ءاوتسالا طخ
 ورع نابععا هيجوي ام اذيق .,رثكأ نلامكلا ىلإ راذملا ذهن نع ةدعابتملا ةالبلا ىفادربلا نعل
 ْ . ةهباشتم لاوحألا رئاس ىف اهنأ ىلع نكاسملا

 روغلا يف عوضوملا ْنِإف «' لا ل ل ا م

 هيف نحن يذلا وجلا نم ضرألا نم برقي ام َنإف ءادبأ دربأ هناكم يلاعلا عفترملاو ءادبأ نخسأ
 يندب بسلاو .دربأ وه ّدح ىلإ هنم دعبي امو ءضرألا برقب سمشلا عاعش دادتشال نخسأ
 نخسأو عاعشلل ًارصح ّدشأ ناك .ةوهلاك كلذ عم روغلا ناك اذإو .«ةمكحلا نم يعيبطلا ءزجلا

 ؛ءانيبوىالا عتنفلا يف لخلات وه ءرقتسملا ىنعمب هيف لبجلا ناك امف «لابجلا ببسب نئاكلا امأو

 رثؤي لبجلا نإ :لوقنف هيف نآلا ملكتن نأ ديرن يذلا وهف .ةرواجملا ىنعمب هيف لبجلا ناك امو

 رخآلاو «هنود هايإ هرتس وأ سمشلا عاعش دلبلا ىلع هدر ةهج نم امهدحأ :نيهجو ىلع وجلا يف
 تايلامشلا يف ىتح دالبلا يف نوكي نأ لثمف لوألا امأ ءاهبوبهل هتنواعم وأ حيرلا هعنم ةهج نم
 دلبلا ىلإ هنيخست سكعنيو ءاهرادم يف سمشلا هيلع قرشتف ءدلبلا نم لامشلا يلي امم لبج اهنم
 نإو .قرشملا فشكناف برغملا ةهج نم لابجلا تناك نإ كلذكو ءايلامتش ناك نإو .:هنككسيف

 كلذ ىلع تقرشأف تلاز اذإ سمشلا نأ ,ىنعملا اذه يف كلذ نود ناك «قرشملا ةهج نم ناك

 اذإ كلذك الو ؛هيلع اهنم قرشملا عاعشلا ةيفيك نم صقنيف .هنع دعابتت ةعاس لك اهنإف «لبجلا

 ّدصي لبجلا نوكي نأف «حيرلا عنم ةهج نم امأو ري ا و دا دو يارب

 اعوضوم دلبلا نوكي وأ ,نخسملا يبونجلا ّبهم هيلإ سبكي وأ ءدربملا لامشلا ٌبهم دلبلا نع

 .ءامسلا دبك نع سمشلا ناغيز :ليملا )١(

 .ضرألا نم ضفخنم لك :روغلاو .دجنأو داجنو دوجن هعمج «ءبلصو ضرألا نم عفترا ام :دجنلا (5)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ا(

 دلب يف هنم ّدشأ كانه حيرلا كلت بوبه نوكيف «حير هجول ًافشكنم نيلبج ''”يفدص نيب
 ادهن ذلك بادجتالا هه رست نأ نيف كل نق بالسلا اذ هنا ومما زولا نأل 177 صب

 اهرتسو لابجلا ةهج نم دالبلا لدعأو تن نيملتلا نين ةقور م هتلعو «هريغو ءاملا كلذكو

 انأو «ترتجلا رويرتسلا رهف رضع < لاسكلاو قوشملا ةلوشقب نوكتانا ءايكع كتامكألاز

 يتلا تاهجلا يف راحبلا تناك نإف .ةلمج اهل ةرواجملا دالبلل بيطرت ةدايز بجوت اهنإف «راحبلا

 ةنيبلظنب وعن قذلا ءاملا هجو ىلع لامشلا حير قرقرتب اهديربت ىلع ًانيعم كلذ ناك ؛لامشلا يلت
 اذفنم دجت مل نإ اصوصخو ؛«بونجلا ظلغ يف ةدايز بجوأ «بونجلا يلي امم ناك نإو .دراب

 ةيحان يف ناك اذإ هنم رثكأ وجلل هبيطرت ناك «قرشملا ةيحان يف ناك اذإو .هجولا يف لبج مايقل

 . ةيبرغملا ىلع حلت الو ءسمشلا براقت عم ديازتملا ليلحتلاب هيلع حلت سمشلا ذإ «برغملا

 ضراعت ملو تبّرستو حايرلا ترثك نإ مث «ءاوهلا بيطرت بجوت رحبلا ةرواجم نإف «ةلمجلابو

 ةذعتسم تناك «بوبهلا نم نكمتت ال حايرلا تناك نإف .ةنوفعلا نم ملسأ ءاوهلا ناك «لابجلاب

 ؛ةيبرغملاو «ةيقرشملا مث «ةيلامشلا يه ىنعملا اذهل حايرلا قفوأو .طالخألا نيفعتو نّفعتلل

 : ةيبونجلا انه ضو

 دلب بسحي لوقو «قلطم ىلك لوق : نيهجو ىلع اهيف لوقلاف حايرلا ببسب نئاكلا امأو

 اهنالف ةرارخلا امأ .. ةطر راجت ةالبلا رثكأ نف ةيبونجلا نإف < لكلا لوتقلا امأف يضحي مودل

 اهنأ عمو .انع ةيبونج اهرثكأ راحبلا نألف را امأو سهلا يرام ةنخستملا ةهجلا نم انيتأت

 حايرلا تراص كلذلف «حايرلا طلاخت ةرخبأ اهنع رخبتو ةّوقب اهيف لعفت سمشلا نإف «ةيبونج

 «جولثلا ةريثك ةدراب دالبو لابج ىلع زاتجت اهنأل ةدراب اهنإف «ةيلامشلا امأو . ةّيخرم ةيبونجلا

 ةلئاس هايم ىلع زاتجت الو «لقأ لامشلا ةهج ىف للحتلا نأل ةريثك ةرخبأ اهبحصي ال اهنأل ةسبايو

 ّرحلا يف ةلدتعم ةيقرشملاو .يراربلا ىلع وأ «دماوج هايم ىلع رثكألا يف زاتجت نأ امإ لب «ةيرحب
 نوير يرخملا اهيا رف راكم لنآ نردقملا امش 1 فيتم نه سا انك ةقردلاو
 انهفلاخت سجشلا نآلو ::راحب:ىلغ زاثجت اهنأل اريسي بطرا ةيبرشملاو ةلاحم ال نويلاعش

 سمشلا اهللحت الف ؛هتكرح يف رخآلل داضملاك اهنمو «سمشلا نم دحاو لك نإف ءاهتكرحب

 رثكأو «راهنلا ءادتبا دنع تايقرشملا حايرلا بهم رثكأو ًاصوصخو ؛ةيقرشملا حايرلل اهليلحت
 ىلإ ليمأو تايقرشملا نم ةرارح لقأ تايبرغملا تناك كلذلو .راهنلا رخآ دنع تايبرغملا بهم

 .نيلدتعم ةيلامشلاو ةيبونجلا حايرلا ىلإ سايقلاب امهالك اناك نإو ءًارح رثكأ تايقرشملاو «دربلا
 نوكت نأ دالبلا ضعب يف قفتي دقف «ىرخأ بابسأ بسحب دالبلا يف حايرلا ماكحأ رّيخدت دقو

 اهرورمب ةيبونجلا حيرلا ليحتستف «ةيبونج ةجلاث لابج اهبرقب ناك اذإ دربأ اهيف ةيبونجلا حايرلا

 امأو .ةقرتحم يراربب اهزاتجم ناك اذإ ةيبونجلا نم نخسأ ةيلامشلا تناك امبرو «دربلا ىلإ اهيلع

 يف لعفت يتلا ةنخدألا سنج نم حاير امإو «ًادج ةراح يراربب ةزاتجم حاير امإ يهف «مئاسنلا

 «باهتلا وأ لاعتشا كانه اهل ضرعي ةليقث تناك نإ اهنإف «رانلاب ةهيبش ةلئاه تامالع وجلا

 .عستم :رحصم (؟) . لبجلا عطقنم :فدصلا (1)



 (١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ءاملع هاري ام ىلع ةيوقلا حايرلا عيمج نإف ؛«ةيرانو باهتلا ةيقب هبو ليقثلا لزن فيطللا اهقرافف
 اهيوبهو اهتاكرح أديم نكل «لفسأ نم اهّداوم أدبم ناك نإو «قوف نم ئدتبي امنإ ءامدقلا

 نم نعيبطلا ىلإ اذه: قيقحتو:ءايرتكأ وأ ماع امكح نوكي نأ ام ءاذهو:. قوق نه انيفوضقو

 ةنيط اهضعب نألف «ةبرتلاب دالبلا فالتخا امأو .اذه يف ًالضف نكاسملا يف ركذن نحنو . ةفسلفلا
 ىلع بلغي ام اهنمو «'"'”ىجنس وأ أ أ '”تئمح اهضعبو «ّيلمر اهضعبو «يرخص اهضعبو «ةرح
 ْ . هئامو هئاوه يف كلذ عيمج رثؤي ةيندم ةّوق هتبرت

 يعيبطلا ىرجملل ةداضملا ةئيدرلا ةتئاوهلا تاريغتلا ريثأت يف :عساتلا لصفلا

 يف ةلاحتسال امإو «ءاوهلا رهوج ىف ةلاحتسال امإف «ةعيبطلا نع ةجراخلا تارّيغتلا امأو

 ىف فطرلا هيفا: ابك هنأ ةدادرلا ىلإ ةهزشردم لاوعسنأ ويد وره ىف ىذا اما نامت

 هاه او ةارملا ل قرع نعت قس وعن (8م1لعصنع) ءامرلا ديا «صقنلا وأ دادتشالا

 ءانب طيحي يذلا ءاوهلا وه سيل كلذ نإف دّرجملا طيسبلا ءاوهلاب ينعن انسل انإف . نجآلا عقنتسملا
 (ةطوم]انأع م ماعق) ةدّرجملا طئاسبلا نم دحاو لكو .هريغ نوكي نأ ىنعن افرض ادوهوم ناك نإف

 نأب رخآلا طيسبلا ىلإ هرهوج يف ليحتسي نأ امإو ؛ةتيفيك ىف ليحتسي نأ امإ لب «نفعي ال هنإف
 نا ل م رولا وصلا يارفل راحلا حلا دارو يسن ايت ري تارسصاعلا حس
 ءرابغلاو ناخدلا يف اولا ةيضرألا ءازجألا نمو ةيراخبلا ةيئاملا ءازجألا نمو ىقيقحلا ءاوهلا

 افرض: ءافيوكمل قاودمام 7 ا ل ا

 ليحتسيو نفعي دق ءاوهلا اذهف ءاملا هيف بلاغلا نكل ءرانو ضرأو ءاوه نم اجزتمم ناك لب ًاطيسب

 ءابولا ضرعي ام رثكأو ءاهيلإ هرهوج ليحتسيف نفعي دق حئاطبلا ءام لثم نأ امك «ةءادرلا ىلإ هرهوج
 .رخآ عضوم يف ءابولا نم ةضراعلا ضراوعلا ركذنسو «فيرخلاو فيصلا رخآ وه ءاوهلا ةنوفعو

 هل دسفي ىتح ةلمتحم ريغ ةيفيك ىلإ دربلا وأ ّرحلا يف جرخي نأ وهف هتايفيك يف يذلا امأو

 ةرهمزك ةداضم ةلاحتسا وأ ءدسف اذإ '*”ظيقلا ةعمعمك ةسناجم ةلاحتساب امإ كلذو «لسنلاو عرزلا

 نفعت اذإ هنإف نادبألا يف ضراوع هنم تضرع رّيغت اذإ ءاوهلاو . ضراع ضرعل فيصلا يف دربلا

 .هريغ ىلإ ِهنم الوصو هيلإ برقأ هنأل بلقلا يف روصحملا طلخلا نيفعتب أدتباو طالخألا نفع

 ىوقلا طقسأف «حورلا للحو شطعلا يف دازف تابوطرلا للحو لصافملا ىخرأ ًاديدش نخس نإو

 هليلحتب نوللا رفصو ؛ةعيبطلل ةلآ وه يذلا نطبتسملا يزيرغلا راحلا ليلحتب مضهلا عنمو

 ريغ ةنوخس بلقلا نخسو «طالخألا رئاس ىلع ةرملا هبيلغتو نوللا ةرمحملا ةيومدلا طالخألا

 نادبألل حلاصب سيلو ةفيعضلا ءاضعألا ىلإو فيواجتلا ىلإ اهليمو اهنفعو طالخألا ليسو ةيزيرغ

 .ةأمحلا ىلإ ةبسن ءدوسأ ّينيط :ئثئمح )١(

 .اهتحولمل رمعت ملو ثرحت ىتلا يه ةغبسلا ضرألا )٠(

 .راغصلا ىصحلاو لمرلا ةيف كرتيف ليسلا هب رمي عستملا ناكملا وهو «حطبأ عمج :حئاطبلا (*)

 .رحلا ةدش :ظيقلا ةعمعم (4)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا |(

 جنشتلاو ةدرابلا ةلزنلاو درابلا زازكلا باحصأو نيجولفملاو نيقستسملا عفن امبر لب .ةدومحملا

 , ةنلرلا ةوقللاوديبطولا
 ىلإ هب لغوي ًاطارفإ طرفي مل ام ًالخاد يزيرغلا راحلا رصحي هنإف «درابلا ءاوهلا اّمأو ظ

 ثدحي هنكل ءاهسبحيو داوملا ناليس عنمي طرفملا ريغلا درابلا ءاوهلاو تيمم كلذ نإف ٠ ,نطابلا
 ىوق ًاديدش طرفي مل اذإو ءًاديدش ًاررض (20562+1) ةئرلا ةبصقب رضيو بصعلا فعضيو ةلزنلا
 طرفملا ءاوهلا نم ءاحصألل قفوأ هنإف ةلمجلابو «ةوهشلا راثأو اهلك ةنطابلا لاعفألا ىّوقو مضهلا
 للخو وشح هرصعبو ماسملا هّدسبو بصعلاب ةقلعتملا لاعفألا ةهج نم يه هراضمو .ٌرحلا
 ماسملا يقبيو هنيليو دلجلاو نوللا نسحيو اهرثكأ ةجزمألل قفاوم حلاص بطرلا ءاوهلاو . . ماظعلا
 .دضلاب سبايلاو ةنوفعلل ء ءءىيهي هنأ الإ ةحتفنم

 ' حايرلا تابجوم يف :رشاعلا لصفلا
 ال رق اهيف درون نأ ديرن انأ الإ ءام ًاركذ ءاوهلا تارّيغت باب يف حايرلا لاوحأ انركذ دق

 .لامشلاب أدبنو رخآ بيترت ىلع اعماج
 (8ءععمه1 ةهميعاتم») ةرهاظلا تاناليسلا عنمتو لش يوقت لامشلا :ةيلامشلا حايرلا يف ©

 اذإو :يئابولا نفعلا ءاوهلا حمحصتو لوبلا ٌردتو نطبلا لقعتو مضهلا يوقتو (00:5) ماسملا ّدستو
 نطابلا ىلإ رصع لامشلا نمو «ةلاسإ بونجلا نم ثدح لامشلا هالتف لامشلا بونجلا مدقت

 ردصلا للعو سأرلا نم داوملا ناليس ٍذئنيح رثكي كلذلو .جراخ ىلإ حاتفنا ىلإ ىَدأ امبرو
 عاجوأو لاعسلاو لوبلا رسعو محرلاو ةناثملا اهنمو .بصعلا عاجوأو ةيلامشلا ضارمألاو
 . ([10,61مئ1860») رارعشقالاو ردصلاو بنجلاو عالضألا

 اهل ةكّرحم طالخالل ةرّوثم ماسملل ةحتفم ةّوقلل ةّيخرم بونجلا : : ةيبونجلا حايرلا يف ©

 راع ترتوي نادرو رخار د1 ناكر ىررتلا ةييفإ احم يمر ير -راخ ىلإ
 نشخت ال اهنكل ةنفعلا تاّيمحلا ثرويو مونلا بلجيو .عادصلا جيهيو ًاكاكح سرقنلاو حورقلا
 ظ . قلحلا

 ءاوه نم يتأت ءراهنلا لوأو ليللا رخآ يف تءاج نإ حايرلا هذه : ةيقرشملا حايرلا يف ©
 لّوأو راهنلا رخآ يف تءاج نإو .ءفطلأو سبيأ يهف هتبوطر تّلقو فطلو سمشلاب لدعت دق
 . ةيبرغملا نم ريخ ةلمجلاب ةيقرشملاو . فالخلاب رمألاف ليللا

 لمعت مل ءاوه نم راهنلا لّوأو ليللا رخآ يف تءاج نإ حايرلا هذه 0 ا

 . فالخلاب رمألاف ليللا لّوأو راهنلا رخآ يف تءاج نإو ء ظلغأو فثك ىهف سمشلا هيف

 نكاسملا تابجوم يف لوقلا : ند قبلا لصفلا

 ا ا ل كاسملل الاوحأ ءاوهلا تارّيغت باب يف انركذ دق
 . فلس ام ضعب رّركن نأ يلابن الو رخآ بيت رت ىلع ًارصتخم

 اهعافترا ببسي نادبألا يف اهلاوحأ فلتخت نكاسملا نأ تملع دق : نكاسملا ماكحأ يف 0
 وأ ةّنّيط يه له اهتبرت لاحلو «لابجلا نمو .كلذ نم اهرواجي ام لاحلو اهسفنأ يف اهضافخناو



 في ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 راجشألا لثم نم اهرواجي ام لاحلو ءاهتلقو هايملا ةرثك لاحلو «ندعم ةّرق اهب وأ ةَئِمَح وأ "زن
 نمو اهضورع نم ةيوهألا ةجزمأ فّرعتي فيك تملع دقو .اهوحنو فيجلاو رباقملاو نداعملاو

 دّربتلا ىلإ عرسي ءاوه لك نإ : ةلمجلاب لوقنو اهحاير نمو اهل لابجلاو راحبلا ةرواجم نمو اهتبرت
 ناك ام ةيوهألا رش مث .فالخلاب هداضي امو فيطل وهف تعلط اذإ نخسيو سمشلا تباغ اذإ

 . نكسم نكسم لاح نآلا لصفنل مث سفنلا قّيضيو داؤفلا ضبقي

 رثك اذإو ءمضهلل ةفعضم روعشلل ةلفلفم ةدّوسم ةراحلا نكاسملا :ةراحلا نكاسملا يف ©
 نم نومرهي اهلهأ نإف ةشبحلا يف امك ءاهلهأ ىلإ مرهلا عرسأ تابوطرلا تلقو ًادج ليلحتلا اهيف

 .انادبأ نيلأ اهلهأ ةراحلا نكاسملاو .ًادج حورلا للحتل ةفئاخ مهبولقو ةنس نيثالث يف مهدالب

 تملع امك ًامضه نسحأو عجشأو ىوقأ اهلهأ ةدرابلا نكاسملا :ةدرابلا نكاسملا يف ©
 . نيضب نيضغ لصافملا يفاج قورعلا يرئاغ '"”نيميحش نيميحل اهلهأ ناك «ةبطر تناك نإف

 مهيلإ عرسي دولجلا ونيل تانحسلا ونسح اهلهأ ةبطرلا نكاسملا :ةبطرلا نكاسملا يف ©
 مهيف رثكتو ءاديدش مهؤاتش دربي الو ًاديدش مهفيص نخسي الو مهتاضاير يف ءاخرتسالا

 حورقلا رثكتو ريساوبلا رثكتو «ريساوبلاو ضيحلا نم مدلا فزنو لاهسإلاو ةنمزملا تاّيمحلا
 . عرصلا مهيف رثكيو (1طصدكط-4مطاطق- 586هسهانانو) عالقلاو نفعلاو

 "”لحقتو مهتجزمأ سبيت نأ اهباحصأل ضرعي ةسبايلا نتانسبل : ةسيايلا نكاسملا يف ©

 ام دضلا دراب مهؤاتشو ًاراح مهفيص نوكيو 2نيببلا مهتغمدأ ىلإ قبسيو ققشتتو مهدولج

 . هانحضوأ

 .رامعألا وليوط دالجأ ءايوقأ ءاحصأ ةيلاعلا نكاسملا ناكس :ةيلاعلا نكاسملا ىف ©

 ةدران ويشد انو "”وينكو دمو يف ًامئاد نونوكي راوغألا ناكس :ةرئاغلا نكاسملا يف ٠

 .ةئيدر اهئاوع.ببسب اههايم نأ ىلغو ةيخبش وأ ؟*”ةيفيبطي ًافايم وأ :ةدكار ثناك نإ اصوصخ

 ًأدراب فيصلا يف ًاديدش ًاراح مهؤاوه نوكي ءالؤه : ةفوشكملا ةيرجحلا نكاسملا يف ©

 سووا جا ينلكل لايتاتملا ديكر يرق رخل ةريثكا مرا داو مودال تركت وداعا يف

 يف ءاكذو بورحلا يف وةدجن مهلو (نوديتسف: نوري كتسم «قالخألا وئيس مهو نورهسيو

 .ةدحو تاعانصلا

 ناكس مكح مهمكح «ةيجلثلا ةيلبجلا نكاسملا ناكس : يجلثلا ةيلبجلا نكاسملا يف ©

 «ةبيط حاير اهنم دلوت ايقاب [جولثلا تماد ام]و «ةيحيرأ ًادالب مهدالب نوكتو «ةدرابلا دالبلا رئاس

 .ءاملا نم ضرألا نم بلحتي ام ءّرئلاو ءّرن تاذ :ةّرن )١(

 .محشلاو محللا وريثك :نومحش نومحل (؟)

 . مظعلا ىلع سبيت :لحقت (6)

 .نزحلاو مهلا :دمكلاو .ةّيمحلاو بضغلا :دمولا (5)

 . ىصحلا قاقد ةيف عساو ليسم ةيحطبلاو ءاحطبلا :ةيحيطب (6)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا لي

 . ''”ةّدِمَو تداع حايرلا عنمت ثيحب لابجلا تناكو تباذ اذإف

 لاعفنالا ىلع اهتبوطر ءاصعتسال اهدربو اهّرح لدتعي دالبلا هذه : ةيرحبلا نكاسملا ىف ©

 ةيلامش تناك نإف «ةلاحم ال ةبوطرلا ىلإ ليميف ةسوبيلاو ةبوطرلا يف امأو ءاهيف ذفني ام لوبقو
 هقالذ نو دبش راقب ةنيرعم ناك ةزوتوامل لدغأ نكنغلا وو ورحل ترق ناك

 اهيف رثكت يتلا ةدرابلا لوصفلاو دالبلا ماكحأ يف نكاسملا هذه : ةيلامشلا نكاسملا يف ©

 مضهلا ةدوج اهتايضتقم نمو .نطابلا يف ةعمتجم اهيف طالخألا رثكتو رصعلاو نقحلا ضارمأ
 .قورعلا رّجفتتف «لّلحتلا ةلقو ءالتمالا ةرثكل '”فاعرلا مهيف رثكيو رمعلا لوطو

 ًايوق ناك ضرع نإف .ةيزيرغلا مهترارح روفوو مهنطاب ةحصل مهل ضرعي الف عرصلا امأو

 هنألو .«مهئامد ةدوجو مهتوقل مهنادبأ يف حورقلا ءرب عرسيو وق يبيسلا الل! نفرح كل هنأل

 ضرعيو :ةيعبس قالخأ مهيف نوكت مهبولق ةرارح ةدشلو اهنّيليو اهيخري ببس جراخ نم سيل
 كلاسملا ضبقتل ايفاك اناليس ليسي ال نهثمط نإف ثمطلاب ءاقنتسا لضف نيقنتسي ال نأ مهئاسنل

 ام فالخ اذهو .ةيقن ريغ نهيف ماحرألا نأل رقاوع اولاق اميف نكي كلذلف «ءيخريو لّيسي ام مدعو

 لعف نم صقني ام مواقي ةيزيرغلا نهترارح دادتشا نإ :لوقأ لب ؛كرتلا دالب يف لاحلا هيلع دهاشي
 حيحص ليلد كلذو .طاقسإلا نهل ضرعي املقو :اولاق . جراخ نم ةّيخرملاو ةلّيسملا بابسألا

 ةدسنم ةمضنم نهتدالو ءاضعأ نأل نهدالو رسعيو ةيوق عقصلا اذه ناكس يف ىوقلا نأ ىلع

 يف ضرعي دقو .ناليسلاو ذوفنلا نم سباحلا دربلل ظلغتو نهنابلأ لقتو ؛دربلل نطقسي ام رثكأو

 ((00مكانصست مانمم-2(طتقتو) 15 و (1ةغةطانق) زا رك ءاسنلا لثم ىوقلا فاعضل ص وصخو ةدلبلا هذه

 .ةدالولا رسعل "”نهرحزت ةّدشلا ريثك زازكلاو لسلا نهل ضرعي هنإف نعضت يتاولل ًاصوصخو
 نمو لس لّوألا نم ضرعيف فيللاو بصعلا نم ءازجأ وأ ردصلا يحاون يف يتلا قورعلا عدصنتف
 نايبصلل ضرعيو .رسعلا ةّدش دنع عادصنالل ةضرع نهنم '*”نطبلا قارم نوكيو ءزازك يناثلا
 عم لوزيو .ماحرألاو نطبلا ءام يراوجلل ضرعيو .ربكلا عم لوزيو (1190:ه1©) ءاملا ةرذأ

 .ًاديدش ناك ضرع اذإو ردانلا يف مهل ضرعي دمرلاو .ربكلا

 «ةزاحلا لوصفلاو دالبلا ماكحأ اهماكحأ «ةّيبونجلا نكاسملا :ةّيبونجلا نكاسملا يف ©

 لعن :ترفجلا نأل ةبطزر داق ةنلطمم وكت اهناكش ئىهوؤووب . اضيربك اسلم ةوكي اهسنانتف رفكأو
 نونوكيو ءمهسوؤر نم مهدعم ىلإ ليسي نأ دب ال امم فالتخالا ةمئاد مهنوطبو :فللذ

 مظعيو .ًاضيأ ةفيعض بارشلاو ماعطلل مهتاوهشو ةليقث مهساوحو ءاهفاعض ءاضعألا يخرتسم

 يف اهب رثكتو لهرتتو مهحورق ءرب رسعيو «مهدعِمو مهسوؤر فعضل بارشلا نم مهرامخ

 ,حيرلا نوكس عم رحبلا لبق نم ّرحلا ميمص يف ءيجي ىدن : ايقنأ دمَولاو . ليللاو مويلا ٌرح ةدش :دمولا 2000

 :ةيوطر لإ عربا ةيعار اياع وعر
 فنألا فيزن (8طتمم طق عت -8مادئمدند-[1ةعصهعطنصنت) فاعرلا 68

 .ةدش وأ لمع نم نينأب هَّسْمَن وأ هتوص جرخأ ةراحُزو اراَجترَو اريحز رحزو . هتدلو :دلولاب تَرَحَر : لاقي 69|

 .اهوحنو هلفاسأ ىف نالو هنم قر ام :نطبلا قارم (4)



 ا( ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ءرخآ ببسل ال نهضارمأ ةرثكل رثكألا يف نطقسيو رسعب الإ نلبحي الو ضيحلا فزن ءاسنلا
 . لذحتلا عيرسلا (قدصنف مدزسمءانهئان5) بطرلا دمرلاو ريساوبلاو مدلا فالاتخا لاجرلا بيصيو

 ءالتما ببسل مهتماع بيصيو مهلزاون نم جلافلا مهبيصيف نيسمخلا زواج نمف لوهكلا امأو

 ةليوطلا تاّيمحلاو دربو رح اهيف عمتجي تاّيمح مهبيصيو «عرصلاو دّدمتلاو وبرلا سوؤرلا

 ةفاقيطللا الخيتو مهتاقالطتسا ةرثكل ةراحلا تاّيمحلا مهيف لقتو «ةيليللاو ةيوتشلا

 . مهطالخأ

 ةديج ةحيحص هئاذحب ةعوضوملا قرشملا ىلإ ةحوتفملا ةنيدملا : ةّيقرشملا نكاسملا يف ©

 بهتو .ىفص دقو مهنع فرصني مث «مهؤاوه وفصيو راهنلا لوأ يف سمشلا مهيلع علطت ءاوهلا

 .اهتاكرح قفتتو اهسفنب اهعبتتو سمشلا مهيلإ اهلسرت ةفيطل حاير مهيلع

 اهيفاوت ال قرشملا نع ةروتسملا برغملا ىلإ ةفوشكملا ةنيدملا :ةّيبرغملا نكاسملا يف ©

 الو اهءاوه فطلت الف اهيلإ برقلا يف ال اهنع دعبلا يف ذخأت اهيفاوت امكو «نيح ىلإ سمشلا

 نوكتف ؛ ليلو ةييرغف اهعاسرأ اعايرب ةةيديملا  كإ هكاسرأ ذو .اظيلغ بطر هكرتت لب «هففجت

 ءاوهلا ةفاثك نم ضرعي ام الولو . . ةظيلغلا ةرارحلا ةلدتعملا جازملا ةبطرلا دالبلا ماكحأ اهماكحأ

 نأ بجي الف «ًاريثك ًأروُصُف ةيقرشملا دالبلا ءاوه ةحص نع رصقت اهنكل . عيبرلا عابط هبشت تناكل

 دالب ىلإ سايقلاب اهنإ لب ؛ .ًاقلطم ًالوق عيبرلا ةّوق دالبلا هذه ةّوق نأ مزج نم هلوق ىلإ تفتلي

 ىلع ةيلوتسم يهو الإ مهيفاوت ال سمشلا نأ اهيف مومذملا ىنعملا نمو .ًادج ةديج ىرخأ

 نوكت مهئاوه ةجزمأ ةبوطرلو .ليللا درب دعب ةعفد كلذل مهيلع علطت اهولعل ميلقإلا نيخست

 . مهلزاونل فيرخلا يف ًاصوصخو '''ةحاب مهتاوصأ
 اهلاحو ضرألا ةبرت فرعي نأ نكاسملا راتخي نمل يغبني :اهتئيهتو نكاسملا رايتخا يف ©

 فاشكتالاو زوربلا يف هلاحو اهئام رهوجو اهءامو راتتسالاو فاشكنالاو ضافخنالاو عافترالا يف

 ءمهحاير فرعيو . . ضرألا يف ًارئاغ وأ حايرلل ةضّرعم يه لهو «ضافخنالاو عافترالا يف وأ

 فرعتيو .نداعملاو لابجلاو حئاطبلاو راحبلا نم اهرواجي يذلا امو ةدرابلا ةحيحصلا يه له

 مهمضهو مهتّوق فّرعتيو .مهب داتعي ضارمألا ٌّيأو ءضارمألاو ةحصلا يف دلبلا لهأ لاح

 نرخ وتلا دواخل د ملا رار نجاح قباو رق لجو اب اهتلاخ تردحو يختل ير

 حايرلا نيكمت ىلع '*”ةدمعلا نوكيو «ةيلامش ةيقرش باوبألاو " ”ىوكلا لعجي نأ بجي مث
 يه اهنا ءايين ميشو لك ىلإ كلودهولا وه نييمشلا قيكمتو ةنفبألا لخادم نيماةيقرشملا

 نخستو ءاتش دربت ىتلا ةفيظنلا ةرمغلا ةيراجلا ةميركلا ةبذعلا هايملا ةرواجمو .ءاوهلل ةحلصُمملا

 قيلخو ءاحورشم مالك نكاسملاو ءاوهلا يف انملكت دقف .هب عفتنم دّيج رمأ ةنماكلا فالخ ًافيص

 .اهعم ةدودعملا بابسألا نم اهولتي اميف ملكتن نأ انب

 .ءوضلاو ءاوهلا هنم لخدي رادجلا يف قرخلا يهو «(فاكلا حتفب) وك عمج 50 ١ ثقب ىركل ةرفز

 .هيلع دمتعي ام :ةدمعلا (5)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 (310هانمد 220 مه056) نوكسلاو ةكرحلا تابجوم ىف :رشع ىناثلا لصفلا

 اهطلاخي امبو رثكيو لقي امبو فعضيو ٌدتشي امب ناسنإلا ندب يف اهلعف فلتخي ةكرحلا
 ةديدشلا ةكرحلاو داوملا نم هاطاعتي امبو .هسأرب مسق ءامكحلا دنع اذهو ءنوكسلا نم
 ةريثكلا 1 ةديدشلا نأ الإ .ةرارحلا حييهت 7 يف كرتشي نوكسلل ةطلاخملا ةليلقلاو ةريثكلاو

 للحتو ةريثك ةنوحخس ندبلا نخست اهنأب 0 ةطلاخملا ةريثكلاو ةديدشلا ريغلا 0 30

 هليلحت طرفل درب امهنم دحاو لك درفأ اذإو .نخسي ام قوف قفرلاب لذحت اهنإف ةريثكلا امأو
 نيعيام لعفت ةداملا تناك اَميرف ةدامل ةاطاعتم تناك اذإ امأو :ايشنا تفحتو يزيرغلا راحلا

 اهنإف ''”ةراّصقلا ةعانص ةكرح ةكرحلا تناك نإ الثم ؛اهلعف صقني ام لعفت تناك امبرو ءاهلعف
 لضف ديفت نأ اهل ضَرَع ةدادحلا ةعانص ةكرح تناك نإو «تابوطر وأ درب ديفت نأ اهل ضرعي
 قناخلا ناقتحالاو ةيزيرغلا ةرارحلا شاعتنا نادقفل امئاد دّربم وهف نوكسلا امأو . فامجو ةنوخس

 . لوضفلا نم للحتلا دقفل بطرمو

 ةظقيلاو مونلا تابجوم يف : رشسع ثلاثلا لصفلا

 صاوخ تادبطي امين وح .ةكرحلاب هبشلا ةديدش ةظقيلاو ,ءنوكسلاب هبشلا ديدش وكلا

 ىوقلا يّحريو ةيزيرغلا ةرارحلا نقحب اهلك ةيعيبطلا ىوقلا يّوقي مونلا نإ : لوقنف ربتعت نأ بجي
 ؛ لّلحتي ام عنميو حورلا رهوج اهريدكتو اهايإ هئاخرإو يناسفنلا حورلا كلاسم هبيطرتب ةيناسفنلا

 ناليسلل تادعتسملا ديزت ةكرحلا نأل ةطرفملا تاغرفتسملا سبحيو ءايعإلا فانصأ ليزي هنكلو
 الخاد ةرارحلا هرصحل هعفد ىلع مونلا ناعأ امبرف دلجلا ةيحان يف داوملا نم ناك ام الإ ءةلاسإ

 . غلبأ اذه يف ةظقيلا نكلو .دعب ام نقحب دلجلا نم برق ام عافدناو ندبلا يف ءاذغلا هعيزوتو
 ىلع ال ةداملا ىلع ءاليتسالا ليبس ىلع هقيرعت نأل كلذو ؛ةظقيلا نم ًاقيرعت رثكأ مونلا نأ ىلع
 ئلتمي هنإف ىرخأ بابسأ نم هل ببس الو همون يف ًاريثك قرع نمو .لصتملا قيقرلا ليلحتلا ليبس
 مدلا ةعيبط ىلإ اهلاحأ جضنلا وأ مضهلل ةدعتسم ةّدام مونلا فداص نإف ءهلمتحي ال امب ءاذغلا نم
 أطالخأ فداص نإو .(1مه816 8680 ةيزيرغ ةنوخس ندبلا نخسف ندبلا يف راحلا ثبناف اهنخسو
 امب دّوبت ءالخ فداص نإو «582153260(2ان5 2681) ةبيرغ ةنوخس ندبلا نخيس هنامز لاطو ةيرارم ةراح

 اهنكل كلذ عيمج دادضأ لعفت ةظقيلاو ءهنم رشني امب درب ةمئاهلا ةوقلا ىلع ًايصاع ًاأطلخ وأ للحي

 تقرحأو لقعلا تطلخف هتفعضأو «ةسوبيلا نم برض ىلإ غامدلا جازم تدسفأ تطرفأ اذإ

 .ةداح ًاضارمأ تثدحأف طالخألا

 ضارمألاو غامدلا لقثو ةيناسفنلا ىوقلا ةدالب ثدحيف كلذ دض ثدحي طرفملا مونلاو
 صقنيو ةداملا نم للحي امب عوجيو ة ةوهشلا يف ديزي رهسلاو .لذحتلا نم عنمي امي كلذو ةدرابلا

 لاح نم بلاغلاو .اهلك لاوحألا ءيدر مونو رهس نيب ليلحتلاو ة ةّوقلا نم للحي امب مضهلا نم

 .هضتبيو بوثلا قدي يذلا وهو ءراّصقلا ةفرح :(فاقلا رسكب) ةراصقلا ()



 ا ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ام ىلإ اهلك مهئاضعأل 2'”راثدلا نم نوجاتحي كلذلو رهظي دربلاو نطبي هيف ٌرحلا نأ مونلا

 . ةلبقتسملا بتكلا

 (مووءعطنع 5080ه) ةيناسفنلا تاكرحلا تابجوم يف :رشع عبأ رلا لصفلا

 ىلإ امإو جراخ ىلإ امإ ؛حورلا تاكرح اهبحصي وأ اهعبتي ةيناسفنلا ضراوعلا عيمج
 كلذ طرفأ امبرو نطاجا دري عراس ىلإ اهكرخ عدو .اليلق اليلق امإو :ةعفد امإ كلذو ءلخاد

 رهاظلا ةدورب لخاد ىلإ اهتكرح عبتيو توم وأ يشغ هعبتيو رهاظلاو نطابلا دربيف ةعفد للحتيف
 وأ ميظع يشغ هعبتيو نطابلاو رهاظلا دربيف راصحنالا ةدش نم تقنتخا امبرو .نطابلا ةرارحو
 .تووم

 دنعو ةذللا دنع امك ءًالوأف .ًالوأ امإو بضغلا دنع امك «ةعفد امإ جراخ ىلإ ةكرحلاو
 ا :ةلوأ انا .عزفلا دنع امك ةعفد امإ لخاد ىلإ ةكرحلاو . لدتعملا حرفلا
 عبتيف ةيزيرغلا لوبذو ناصقنلا امأو . ةعفد نوكي ام ًامئاد ناعبتي امنإ ناروكذملا للحتلاو قانتخالاو

 0 ةعفد اال ءزج ءزج ىفو جيردتلاب قافتخالا ناصقتلاب ينعأ ءاليلق ًاليلق نوكي ام امئاد

 ضرعي دق هنإف : مهلا لثم لقت «ناضراغ همولي_ نضزاعلا ناك اذإ:دحاو.كتقاو: يف نيتيج ىلإ كّرحج نأ
 دوعي مث نطابلا ىلإ الوأ ضبقي دق هنإف : لجخلا لثمو «ناتكرحلا فلتختف نزحو بضع هعم

 .نوللا ٌرمحيف جراخ ىلإ روثيف ضبقنملا طسبيف يأرلاو لقعلا

 ريثت اهنإف ةيناسفنلا تاروصتلا لثم ءاهانركذ يتلا ريغ ةيناسفن تائيه نع ندبلا لعفني دقو
 برقيو ةعماجملا دنع هتروص ليختي نمل ًاهباشم دولوملا نوكي نأ ضرعي دق امك ةيعيبط رومأ
 ىلع اوفقي مل موق اهلوبق نع زأمشا امبر لاوحأ هذهو . .لازنإلا دنع رصبلا همزلي ام نول نم هنول

 ام راكنإ اهنوركني الف ةفرعملا يف صوغ مهل نيذلا امأو .دوجولا لاوحأ نم ةضماغ لاوحأ

 يف هرظنو هلّمأت رثك اذإ اهل دعتسملا نم مدلا ةكرح عابتا ليبقلا هذه نمو . .هدوجو زوجي ال
 وضع يف ملألا هتباصإو ةضومحلا نم هريغ لكأل ناسنإلا سّرضت بابلا اذه نمو ءرمحلا ءايشألا
 .هب حرفُي وأ فاخُي ام رّوصت ببسب جازملا لدبت بابلا اذه نمو .هعار اذإ هريغ هلثم ملؤي

 برسشيو لكؤي ام تابجوم يف :رشع سماخلا لصفلا

 ءطقف هتيفيكب ًالعف لعفي هنإف ةثالث هوجو نم ناسنإلا ندب يف لعفي برشيو لكؤي ام

 فراعتلا بسحب ظافلألا هذه تاموهفم تبراقت اميرو .هرهوج ةلمجب العفو «ةرضتعب العفو

 .اهيلإ ريشن ناعم ىلع اهلامعتسا يف حلطصن اّنأ الإ «يوغللا

 دّربتي وأ ناسنإلا ندب يف لصح اذإ نحستي نأ هنأش نم نوكي نأ وهف هتيفيكب لعافلا امأف
 .هب هّبشتي نأ ريغ نم هدربب دربيو هتنوخسب نخسيف



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا رش

 ءاضعأ نم وضع ءزج ةروص لبقيف هعابط نع ليحتسي ثيحب نوكي نأف هرصنعب امأو

 .داقعنالا متي نأ ىلإ رمألا لوأ نم هيف ىقبي نأ قفتي دق هتروص هلوبق عم هرصنع نأ الإ «ناسنإلا

 مدلا لثم ناسنإلا ندبل تايفيكلا نم اهباب يف ّدشأ وه ام هل تناك يتلا هتايفيك نم ةيقب هبشتلاو

 امد راص دق ناك نإو «ناسنإلا جازم نم دربأ وه ام ةدوربلا نم هبحصي هنإف «سخلا نم دّلوتملا

 . دضلاب مونلا نم دّلوتملا مدلاو .ناسنإ وضع ءزج نوكي نأ حلصو

 هبشت ريغ نم هتيفيكب ال وه وه اهب يتلا ةيعونلا هتروصب لعافلا وهف .هرهوجب لعافلا امأو

 ةيفيكلاب لعافلاف «عبرألا تايفيكلا هذه ىدحإ ةيفيكلاب ينعأو «ندبلاب هّبشت عم وأ ندبلاب
 ةلاحتسا هرهوج نع هرصنع لاحتسا اذإ يذلا وه رصنعلاب لعافلاو ؛«لعفلا ىف هتدامل لخدم ال

 امبرو ءًايناث مدلا يف ةدايزلاب ةيزيرغلا ةرارحلا ىّكذو ءالوأ لّلحتي ام لدب ماق ندبلا يف ةوق اهبجوي

 دعب ةلصاحلا هعون ةروصب لعفي يذلا وه رهوجلاب لعافلاو .اثلاث هيف ةيقابلا ةيفيكلاب اضيأ لعف
 ىلع ةدئاز ةروصو عون لوبقل دعتسا دحاو ءيش اهنم ثدحو هطئاسب تجزتما اذإ يذلا جازملا

 لامك لب ءاهنع نئاكلا جازملا الو رصنعلل يتلا لوألا تاّيفيكلا تسيل ةروصلا كلت طئاسب

 لثمو «سيطانغم يف ةبذاجلا ةوقلا لثم جازملا نم هل لصح دادعتسا بسحب رصنعلل لصحي
 طئاسب نم تسيلو «جازملا دادعإب جازملا دعب ةدافتسملا تابنلاو ناويحلا عاونأ نم عون لك ةعيبط

 الو ةطيسب ال ةسوبي الو ةبوطر الو ةدورب الو ةرارح تسيل ذإ «جازملا سفن الو جازملا

 . تاسوسحملا نم تسيل ىرخأ ةروص وأ سفن وأ ةحئار وأ نول لثم يه لب 0 ةحو زمن

 تناك ذإ ريغلا نم لاعفنالا اهلامك نوكي نأ قفتي دق «جازملا دعب ةثداحلا ةروصلا هذهو

 ةيوق ةروصلا هذه تناك اذإ ريغلا ىف العف اهلامك نوكي نأ قفتي دقو «ةيلاعفنا ةوق ةروصلا هذه

 قي هكر مناستألا نضرب ىف ايليف: نوكر نأ نقي كف ريقلا ىف ةلاقفا فتاك اذوب .نيخلا ىف لعن ىلع
 نأ قفتي دقو : ًامئاللس ًالعف لعفت نأ قي, دقق ناننتإلا ندب. ىفا لعقت'ةؤق تناك نإو .نوك الكا

 ةيعونلا هتروص نع لب هجازم نع هردصم سيل ًالعف لعفلا ةلمج نوكتو .مئالم ريغ ًالعف لعفت

 ال يأ «ةيفيكلاب ال عونلا ةروصب يأ ءرهاوجلا ةلمجب ًالعف اذه ىّمسي اذهلف ؛جازملا دعب ةثداحلا

 . اهنع جازم وه امو عبرألا تايفيكلاب

 . عرصلا هلاطبإ يف «ايناواف» لعف لثمف مئالملا امأ

 انلق اذإ انِإ :لوقنف نآلا عجرنو .ناسنإلا رهوجل ةدسفملا شيبلا ةّوق لثمف يفانملا امأو

 هنأ ينعنو «لعفلاب ال ةوقلاب كلذك هنأ ينعن امنإف «دراب وأ راح هنأ خولطلملا وأ لوانتملا ءيشلل

 اهيف انندب ةرارح لعف تقوب ةربتعم ةوق ةوقلا هذهب ىنعنو ءاننادبأ نم دربأو اننادبأ نم ّرحآ ةوقلاب

 اميرو -لعفلاب كلذ اهيف ذئنيح ثدح انل يذلا يزيرغلا راحلا نع اهلماح لعفنا اذإ نوكي نأب

 راح تيربكلا نإ :انلوقك دادعتسالا ةدوج ىنعمب ةوقلا نوكت نأ وهو ءرخآ ًائيش ةوقلا هذهب انينع

 ىلوألا ناكرألا نم هجازم يف بلغألا ىلإ دراب وأ راح ءيشلا نإ :انلوقب انيفتكا امبرو «ةوقلاب
 تعجب ةوقلا تناك اذ] 135 :رقلارةنإ تارك كرش دقو, هيقااش دبي لعق عنقاعم ىلإ نكتتتم ع
 نيب قرفلاو .دسفم ةوقلاب شيبلا نإ :انلوق لثم «ةباتكلا ىلع ةباتكلل كراتلا بتاكلا ةوقك ءَةَكَلَملا

 لعفي نأ امإ ءاذهو :لعفلا ىلإ جرخي مل ةرهاظ َةَّلاحإ ندبلا ُهْلِحُي مل ام لوألا نأ لوألا نيبو اذه



 ليفي ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 يتلا ةوقلاو ىلوألا ةوقلا نيبو . شيبلاك هتيفيك يف ةلاحتسا ىندأب وأ «يعافألا مسك ةاقالملا سفنب

 : ةعبرأ تلعج دق ةيودألا بتارم نإ لوقن مث . ةيّمسلا ةيودألا ةوق لثم يه ةطّسوتم ةوق اهانركذ

 نأ لثم سوسحم ريغ العف هتيفيكب ندبلا يف لوانتملا لعف نوكي نأ :اهنم ىلوألا ةبترملا

 . رثكي وأ رّركتي نأ الإ هب سحي الو هل نطفي سيل ًاديربت وأ ًانيخست دّربي وأ نّحسي

 انُيب اررض لاعفألاب ٌرضي نأ غلبي ال نكلو ؛كلذ نم ىوقأ لعفلا نوكي نأ :ةيناثلا ةبترملاو

 .رثكيو رركتي نأ الإ وأ ءضرعلاب الإ يعيبطلا اهارجم ريغي الو

 .دسفيو كلهي نأ غلبي ال نكلو ءنّيب ًاررض تاذلاب بجوي اهلعف نوكي نأ : ةثلاثلا ةبترملاو

 اذهف ةّيمسلا ةيودألا ةيصاخ هذهو .دسفيو كلهي نأ غلبي ثيحب نوكي نأ :ةعبارلا ةبترملاو

 . مسلا وهف هرهوج ةلمجب كلهملا امأو . ةيفيكلاب نوكي ام

 رّيغتي نأ امإ «لاعفناو لعف امهنيب يرجي امم ندبلا ىلع دري ام عيمج نإ : سأر نم لوقنو

 .هرّيغيو ندبلا نع رّيغتي ال نأ امإو «هرّيغيو ندبلا نع رّيغتي نأ امإو «هرّيغي الو ندبلا نع

 نأ امإو «ندبلاب هّبشتي نأ امإف ءهب اذتعم ًارييغت هرّيغي الو ندبلا نع رّيغتي يذلا امأف

 . لدتعملا ءاودلا وهف هب هبشتي ال يذلا امأو .قالطإلا ىلع ءاذغلا وه هب هّبشتي يذلاو ؛هّبشتي ال

 مث ؛ندبلا رّيغي ندبلا نع رّيغتي امك نوكي نأ امإ ولخي الف هرّيغيو ندبلا نع رّيغتي يذلا امأو
 ندبلا رّيغي يذلا وه نوكي لب كلذك نوكي ال نأ امإو «هريغب لطبيف رمألا رخآ ندبلا نع رّيغتي هنإ

 ةيست ايست ن وكي ال وأ «ندبلاب هّبشتي ثيحب نوكي نأ امإ ءلوألا مسقلاو .هدسفيو رمألا رخآ

 ءاودلا وهف يناثلا مسقلاو .قلطملا ءاودلا وهف هّبشتي مل نإو «يئاودلا ءاذغلا وهف هب هّبشت نإف «هب

 «ندملا

 ريغتي اال هنإ انلوقب ينعن انسلو .قلطملا مسلا وهف هرّيغيو ةتبلا ندبلا نع رّيغتي ال يذلا امأو

 يف نخسي مل ام مومسلا رثكأ لب «هيف يزيرغلا راحلا لعفب ندبلا يف نخسي ال هنأ ندبلا نع

 لازي ال لب «ةيعيبطلا هتروص يف رّيغتي ال هنأ ينعن لب ؛هيف رثؤي مل هيف يزيرغلا راحلا لعفب ندبلا

 هتعيبط نيعتف ةراح اذه ةعيبط نوكت دقو «ندبلا دسفي ىتح ةروصلاو ةوقلا تباث وهو لعفي

 دامخإ يف هتيصاخ هتعيبط نيعتف ةدراب نوكت دقو . شيبلاو ىعفألا مسك حورلا ليلحت يف هتيصاخ

 اقيبط اريشت رمال رخل نجلا رة ةيفتو .دّربي ام عيمجو ناركوشلاو برقعلا ٌمسك هناهيإو حورلا

 عرقلاو سخلا نإ ىتح «نيخستلا يف ةلاحم ال داز مدلا ىلإ لاحتسا اذإ هنإف ؛ نيخستلا وهو

 ءيشلا ةيفيك نع ارداص ناك ام لب «نيخستلا اذه رييغتلاب دصقن انسل انأ الإ . نيخستلا اذه نخسي

 ليهتسو هكا ؛ هتيفيكب هنع ليحتسيو هرهوجب ندبلا نع ليحتسي يئاذغلا ءاودلاو قاب دعب هعونو

 ةدورب' ىلإ الوأ ليت امه .موثلاك نخسيف ةرارح ىلإ ًالوأ ليحتسي ام هنمف «هتيفيك يف ًالوأ

 ل ل ل ل ل تمتتسا اذإو . ٌسْخلاك دّربيف

 نت اهنهدم :ديخاو لك اضيأ يحض دق هقكل ءايتوةورب تعلخو ةراش تلاجتشلا دقو نكس .ال

 ءام ديربت سخلا نم ثداحلا مدلا يف ىقبيف ءرهوجلا يف ةلاحتسالا دعب ءيش ةيزيرغلا ةيفيكلا

 نيح ىلإ نكلو ام نيخست موثلا نم ثداحلا مدلا نمو



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ليت

 نأ امك «ةيئاذغلا ىلإ برقأ وه ام اهنمو ةيئاودلا ىلإ برقأ وه ام اهنمف ةيئاذغلا ةيودألاو
 اهنمو «محللا ءامو ضيبلا حمو بارشلاك مدلا رهوج ىلإ عابطلا بيرق وه ام اهنم اهسفن ةيذغألا
 نإ :لوقنو . ةيئاودلا ةيذغألاك ًادج دعبأ وه ام اهنمو ءمحللاو زبخلا لثم ًأريسي هنم دعبأ وه ام
 نأب امإ كلذف هتيمكب امأو «ءكلذ فرع دقف هتيفيكب امأ .هتيمكو هتيفيكب ندبلا لاح رّيغي ءاذغلا
 ءاذغلا ةيمك يف ةدايزلاو .لوبذلا ثرويف صقني نأب امإو «ةنوفعلا مث ددسلاو ةمختلا ثرويف ديزي
 ةرارح نع ثدحت امنإ اهنأ امك ةنوفعلا نإف «نخستف ةنوفع اهنم ضرعي نأ الإ مهللا ءامئاد ةدّربم

 . ةبيرغ ةرارح اضيأ اهنع ثدحت كلذك «ةبيرغ
 دّلوتي يذلا وه فيطللاو .لدتعم هنمو ؛فيثك هنمو «فيطل هنم ءاذغلا نإ :ًاضيأ لوقنو

 ريثك نوكي نأ امإف .ماسقألا نم دحاو لكو «نيخث مد هنم دّلوتي يذلا وه فيثكلاو «قيقر مد هنم
 حمو محللا ءامو بارشلا :ءاذغلا ريثكلا فيطللا لاثم .ةيذغتلا ريسي نوكي نأ امإو :ةيذغتلا
 . ءاذغلا ىلإ ليحتسي هرهوج رثكأ نأل ءاذغلا ريثك هنإف «''”تشربمينلا وأ «نخسملا ضيبلا

 ليحتسملا ءيشلا نإف ءاههبشي امو ناجنذابلاو ديدقلاو نبجلا : ءاذغلا ليلقلا فيثكلا لاثمو
 . ليلق مدلا ىلإ اهنم

 .رقبلا محلو قولسملا ضيبلا :ءاذغلا ريثكلا فيثكلا لاثمو

 حافتلا رامثلا نمو .ةيفيكلاو ماوقلا ةلدتعملا لوقبلاو بالجلا : ءاذغلا ليلقلا فيطللا لاثمو
 دومحم نوكي دقو «سوميكلا ءيدر نوكي دق ماسقألا هذه نم دحاو لك نإف ههبشي امو نامّرلاو
 ءامو بارشلاو ضيبلا ةرفص :سوميكلا نسحلا ءاذغلا ريثكلا فيطللا لاثم . (©الم05) سوميكلا
 0 .محللا

 .ناّمرلاو حافتلاو سخلا :سوميكلا نسحلا ءاذغلا ليلقلا فيطللا لاثمو
 . لوقبلا رثكأو لدرخلاو لجفلا : سوميكلا ءيدرلا ءاذغلا ليلقلا فيطللا لاثمو

 . ضهاونلا محلو ةئرلا : سوميكلا ءيدرلا ءاذغلا ريثكلا فيطللا لاثمو
 .نأضلا نم "”يلوحلا محلو قولسملا ضيبلا :سوميكلا نسحلا ءاذغلا ريثكلا فيثكلا لاثمو
 - .سرفلا محلو طبلا محلو رقبلا محل : سوميكلا ءيدرلا ءاذغلا ريثكلا فيثكلا لاثمو

 .لدتعملا ةلمجلا هذه يف دجت تنأو .ديدقلا : سوميكلا ءيدرلا ءاذغلا ليلقلا فيثكلا لاثمو

 هايملا لاوحأ ىف :رشع سداسلا لصفلا
 ىف لخدي اهنيب نم هدحو هنأب ناكرألا ةلمج نم صوصخمو :ناكرألا نه نك ءاملا نإ

 ولت ل ءاملات نإ املك اهناو: يدم اوت حلصيو ءاذغلا ذفني هنأل لب ءوذغي هنأل ال «لوانتي ام ةلمج
 طيسبلا مسجلاو .ناسنإلا وضع ءزج كلذ نم دعبأ ةوقبو مد ةوقلاب يذلا وه يذاغلا نأ

 لْوَح هيلع ىتأ يذلا :يلوحلا (0)



 م ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 مل ام «ناسنإلا وضع ةروص لوبق ىلإو ةيومدلا ةروص لوبق ىلإ ليحتسي ال (ةزصماأ 500

 ىلإ ًاذفانو قورعلا ىلإ ًاذفان هتقرذبو هقيقرتو ءاذغلا لييست يف نيعي رهوج ءاملا نكل «بكرتي

 ةيئاملا رهوج ىف ال ةفلتخم هايملا مث .ءاذغلا رمأ مامت يف هذه هتنوعم نع ينغتسي ال جراخملا

 الو نويعلا هايم هايملا لضفأف .اهيلع بلغت يتلا تايفيكلا بسحبو اهطلاخي ام بسحب نكلو

 لاوحألا نم ءيش اهتبرت ىلع بلغي ال يتلا ضرألا ةّرحلا نويعلا ءام نكلو نويعلا لك
 نم يتلا نكلو «ةيضرألا ةنوفعلا نفعت ال نأب ىلوأ نوكتف ةيرجح نوكت وأ «ةبيرغلا تايفيكلاو

 لب ةيراج لك الو «ةيراج كلذ عم يه يتلا لب ةّرح نيع لك الو ؛ةيرجحلا نم ريخ ةّرح ةنيط
 امبرف ةدكارلا امأو .ةليضف ةيراجلا هب بستكت امم اذه نإف «حايرلاو سمشلل ةفوشكملا ةيراجلا

 .رتسلاو روغلاب اهبستكت ال فشكلاب ةءادر تبستكا

 نيطلا َّنإف ءراجحألا ىلع يرجت ىتلا نم ريخ ليسملا ةينيط نوكت ىتلا هايملا نأ ملعاو
 نوكي نأ: بجضي هنكل «كلذ لعفت ال ةراجحلاو :هقوريو ةبيرغلا تاجوزمملا هنم ذخأيو ؛ءاملا ىّقني

 ديدش ًارمغ ءاملا اذه ناك نأ قفتا نإف . كلذ ريغ الو ةخبس الو «ةأمح ال اًرح اهليسم نيط

 قرشملا ىلإ يرجيف «هنايرج يف سمشلا ىلإ ذخأي هتعيبط ىلإ هطلاخي ام هترثك ليحت ةيرجلا
 .لامشلا ىلإ هّجوتي ام مث «هئدبم نم ًادج دعب اذإ اميس ال لضفأ وهف ؛هنم يفيصلا ىلإ ًاصوصخ

 نم ردحني يذلاو . بونجلا تاو لثغ ايضونضتتو .ءيدر بونجلاو برغملا ىلإ هجوتملاو

 الو «ولح هنأ لّيخي ًابذع ناك «ةفصلا هذهب ناك امو . لضفأ لئاضفلا رئاس عم ةيلاع عضاوم

 عيرس نوكيو «ةحئار الو ةتبلأ معط هيلع بلغي ال ,فيصلا يف ًاراح ءاتشلا يف ادراب «هلخلختل

 . هيف خبطي ام خبطنو هيف ىرهي ام يّرهن عيرس ' ' ”(8مزعةكاتتان) فيسارشلا نم رادحنإلا

 ءءاملا لاح فّرعت يف (5 00255181 ههه108[1[5) ةحجنملا تاروتسدلا نم نزولا نأ ملعاو

 (11ءودكات 7 ع-!1/[ءدكانكط ع لايكملاب نزولا فرعي دقو لضفأ لاودجألا كك نوف فخألا نإف

 مث «نزولا يف ناتيواستم ناتنطق وأ . نيفلتخم نيءامب ناتقرخ لبت نأب فرعي لقو )21 12511111116 ٠

 (5نطانضصة605) ديعصتلاو . لضفأ وهف «فخأ هتنطق يذلا ءاملاف «نانزوي مث غلاب ًافيفجت ناففجي

 ام ىلع خوبطملا نإف خبطلاف كلذ نكمي مل نإف  ةئيدرلا هايملا حلصي ام (11:3غ100) ريطقتلاو

 دّعصتي خوبطملا ءاملا نونظي ءابطألا نم لاهجلاو .ًارادحنا عرسأو اخفن لقأ ءاملعلا هب دهش

 دح يف ءاملا نأ ملعت نأ بجي نكلو ءافيثكت ءاملا ديزي ذإ خبطلا يف ةدئاف الف هفيثك ىقبيو هفيطل

 ءاملا نكل «بكرم ريغ طيسب هنأل (12ءدقزأإل) ةفاثكلاو (1عصتتنأإ) ةفاطللا ىف ءازجألا هباشتم هتيئام

 اهرغص طرفأ ىتلا ةيضرألا ءازجألا نم ةديدش ةطلاخمب امإو ؛هيلع دربلا ةيفيك دادتشاب امإ فثكي

 فيثكتلا ليزي خبطلا مث «جازتما ءاملا رهوجب اهل ثدحي نأ ىلإ كلذ اهرطضيف ًارغص هيف

 ىتح ةديدش (20:05109) ةلخلخ ءاملا ءا ةدجأ لخلخي مث الوأ د ربلا نع ثداحلا (2050ءمكهأه»)

 )١( نطبلا ىلع فرشملا فرطلا وهو علض لكب قلعتي ام لك يهو فيراضغلا :فيسارشلا .



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا يف

 هقرختو هتفاثك ىف ةسوبحملا ةيضرألا ةليقثلا ءازجألا هنع لصفنت نأ نكميف ءًاماوق قدأ ريصي

 ريخبتلاب لصفنا يذلا نوكيو طيسبلا نم ًابيرق ًاضحم ءام ىقبيو «بوسرلاب هنيابتو ةبسار
 تهباشت (110) طلخلا نم صلخت اذإ ءاملا نذل هك ديعب ريغ ىقابلل انيق احط (1813م010126100)

 ةلازإب ءاملا فطلي امنإ خبطلاف .اهيقاب ىلع لضف ريثك اهدعاصل نكي ملف ةفاطللا يف هؤازجأ
 هايملا تكرت اذإ كنأ اذه ىلع ليلدلاو .هل طلاخملا طلخلا (6661518:6) بيسرتبو دربلا فيثكت

 راصو ريثك ءيش تقولا يف بسر اهتخبط اذإو «هب ذدتعي ءيش اهنم بسري مل ةريثك ةدم ةظيلغلا
 نأ ىرت الأ . خبطلاب لصاحلا قيقرتلا وه بوسرلا ببس ناكو «ًايفاص نزولا فيفخ يقابلا ءاملا
 دنع نوكي  هرخآ نم افرتغم اهنم ناك ام ًاصوصخو  نوحيج رهن لثم رابكلا ةيدوألا هايم
 مل ىرخأ ةرم اهتيفصتسا اذإ ثيحب ةدحاو ةرك ريصق نامز يف وفصي مث ردكلا ةياغ يف فارتغالا

 يف هدماحم نوعمجيو اديدش اطارفإ لينلا ءام حدم يف نوطرفي موقو . ةتبلأ هب دتعي ءيش بسري

 .هايملا نم هيف يرجي امل فطلم بونجلا نع لامشلا ىلإ هذخأو هكلسم بيطو هعبنم دعب «عبرأ

 ناكل ءانإ ىلإ ءانإ نم موي لك اهتيفصتسا ول ةئيدرلا هايملاو .هريغ اهيف هكراشيف هترومغ امأو
 الإ بسري نأ هنأش نم ام اهنع بسري ال هنإف كلذ عمو «سأرلا نم موي لك اهنع رهظي بوسرلا

 لهسي ةيضرألا تاطلاخملا نأ هيف ةلعلاو ءأغلاب ًايفصت ىّمصتي الف كلذ عمو «عارسإ ريغ نم ةانأب

 فيثكلا نع اهبوسر لهسي الو ةينهد الو ةجوزل الو هل ظلغ ال يذلا رهوجلا قيقرلا نع اهبوسر
 . ''""ضخملا خبطلا دعبو رهوجلا ةقر ديفي خبطلا مث .ةلوهسلا كلت

 يذلا امأو .دعار باحس نمو ًايفيص ناك ام اصوصخو رطملا ءام ةلضافلا هايملا نمو

 رطقي يذلا باحسلا ردكو هنم دّلوتي يذلا راخبلا ردك نوكيف . ةمصاع حاير يذ باحس نم نوكي

 ام لضفأ ناك نإو رطملا ءام ىلإ ردابت ةنوفعلا نأ الإ ء.هصلاخ ريغ رهوجلا شوشغم نوكيف هنم

 . نفعتل أببس هتنوفع ريصتو «ةعرسب يئاوهلاو يضرألا دسفملا هيف رثؤيف ةقرلا ديدش هنأل ءنوكي
 ظ .توصلاو ردصلاب ّرضيو طالخألا

 ببسلا ناك ولو ةفلتخم تابوطر نم دعصي راخب نع دّلوتم هنأ كلذ يف ببسلاو :موق لاق
 فيطل لك نإف هرهوج ةفاطل ةّدشل هنكلو كلذك سيلو دومحم ريغ ًامومذم رطملا ءام ناكل كلذ
 ..ةنوفعلل هلوبق لق يلغأو رطملا ءام ىلإ ردوب اذإو «(8620808) لاعفنالل لباق هماوق ءرهوجلا

 . هررض نمأ ةنوفعلل لباق رطم ءام برش ىلإ ةرورضلا عوقو عم تلوونت اذإ تاضومحلاو

 ةطلاخم ةنقتحم هايم اهنأل كلذو «ةئيدرف نويعلا هايم ىلإ سايقلاب ىنقلاو رابآلا هايم امأو
 اهيف ةوقب ال ةرساق ةوقب تكّرحو تجرختسا دقو ام نيفعت نع ولخت ال ةليوط ةدم تايضرألل

 ىلإ ليبسلا اهل برق نأب ةعانصلاو (84«هطههنو») ةليحلاب لب «عافدنالاو روهظلا ىلإ ةلئام

 حورق يف ًاريثك عقوتو هتوق نم ذخأتف صاصرلا يف كلاسم اهل لعج ام اهؤدرأو . حوشرلا

 ثبلي الو هتكرح مودتف حزنلاب هعوبن ٌدجتسي رئبلا ءام نأل ءرئبلا ءام نم أدرأ ّزنلا ءامو .ءاعمألا

 يف هددرت لوطي ءامف ّرنلا ءام امأو .اليوط ًاثير سفانملا يف ثيري الو نقحملا يف ريثكلا ثبللا

 )١( كيرحتلا :ضخملاو ءكّرَح :ضخَم :ضخملا .



 دف ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 لب اهعافدنا ةوق نع ردصت ال ةئيطب هتكرحو .زوربلاو عوبنلا ىلإ كّرحتيو ةنفعلا ضرألا سفانم
 . ةنفع ةدساف ضرأ يف الإ نوكت الو اهتدام ةرثكل

 ةفدزف ةقوضكملا فوغ ""ةييشللا كارلا ءاعلا وي ةلكيلختا سلفا ةرديلجلا ةايملا انأو

 ببسب فيصلا يف نخستو 2221 مغلبلا كلر جولثلا ببسب ءاتشلا يف دربت امنإو ةليقث

 فيطللا (2«وهانناتم») للحتو اهب ةيضرألا طالتخاو اهتفاثكلو ةرارملا دلوتف ةنوفعلاو سمشلا

 مهنم "70 ظرصقما 2:6 فضقتو مهءاشحأ سبحتو مهقارم قرتو ,ةلحطأ اهيبراش يف دلوت ءاهنم

 رسعيو مهنوطب سبتحتو شطعلاو لكألا ةرهش مهيلع بلغيو باقرلاو بكانملاو فارطألا

 ةئرلا تاذ يف اوعقو امبرو .مهيف ةيئاملا سابتحال (1:همواإل) ءاقستسالا يف اوعفقو امبرو «مهؤيف

 «لاحطلا ببسب مهئاذغ نم لقتو مهدابكأ فعضتو مهلجرأ رمضتو .لاحطلاو ءاعمألا قلزو

 ىلع رسعيو «ءاتشلا يف ًاصوصخ ةوخرلا ماروألاو يلاودلاو ريساوبلاو نونجلا مهيف دّلوتيو

 رديو بداكلا لعلاو ءاجرلا نهيف رثكيو نيمروتم ةّنِجأ ندلتو يس رار علا دف

 00000 ردألا مهنايبصل

 مهتوهش رثكتو مهحورق أربت الو «(م8 اناه©) قاسلا حورقو (؟ة:1065) يلاودلا مهرابكبو ؛

 ةقرحملا مهخياشم يفو عبرلا مهيف رثكيو ءءاشحألا حيرقتو ىذأ عم نوكيو مهلاهسإ رسعيو

 . مهنوطبو مهعئابط سبيل
 مكح نم بيرق نيعلا نم فرتغملا مكحو ةدعملل ةقفاوم ريغ تناك امفيك ةدكارلا هايملاؤ

 ام القث هيف نإف رجي مل امو ؛ليوط ريغ دحاو عضوم يف هءاقب نأب دكارلا لضفي هنكل دكارلا

 قفاوي الف «نطابلا يف نخستلا ىلإ ةلاحتسالا عيرس وهو ضبق هنم ريثك يف ناك امبرو «ةلاحم ال

 ىلإ وأ سبح ىلإ ةجاتحملا للعلا يف قفوأ وه لب رارملا مهيلع بلغ نيذلاو تاّيمحلا باحصأ

 .أدرأ اهلكف «ةيقلعلا هايملاو ءهارجم يرجي ام وأ يندعم رهوج اهطلاخي يتلا هايملاو . جاضنإ

 برذلا هنمو ءاشحألا ةيوقت نم عفانم ديدحلا ةوق هيلع بلغت يذلا يفو عفانم اهضعب يف نكل

 .دعب اميف اهارجم يرجي ام لاحو اهلاح ركذنسو .اهلك ةيناوهشلا ىوقلا ضاهنإو '*”(ةمددو)

 نم ءاملا هب درب وأ ءءام لّلح ءاوسف ةئيدر ةوقل طلاخم ريغ ًايقن ناك اذإ جلثلاو دمجلاو

 هنأ الإ ءاشحاف ًاريثك ًافالتخا هماسقأ لاوحأ فلتخت سيلو .حلاص وهف ءاملا يف يقلأ وأ «جراخ

 ناك اذإ امأو . حالصلا ىلإ داع خبط اذإو ءبصعلا عجو بحاص هب رّرضتيو هايملا رئاس نم فثكأ

 ءاملا هب دربي نأ ىلوألاف هطقاسم نم ةبيرغ ةوق ًابستكم جلثلا وأ «ةئيدر هايم نم (5007) دمجلا

 . هتطلاخم نع ابوجحم
 رضيو بصعلا ٌرضي دق ناك نإو ءاًحصألل هايملا قفوأ رادقملا لدتعملا درابلا ءاملاو

 ءاملاو (10 ط2 502عع طع ::هدصتعط) ةدعملا دشيو ةوهشلا هّبنيامم وهو ءاشحألا ماروأ باحصأ

 .محللا ةليلق حبصت :فضقت (؟0) .ةريغتملا :ةيمجألا )١(

 .نّمَّصلا وأ ةيصخلا بيصي يذلا قتفلا :ردألا ()
 .هكسمت الو همضهت ال اهلعجي امم اهيف ماعطلا دسفيف ةدعملا بيصي ءاد :برذلا 642



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /ل وألا باتكلا م

 ءاقستسالا ىلإ ىدأ اميرو .لاحلا يف شطعلا نكسي الو .ماعطلا يفطيو مضهلا دسفي راحلا

 .ندبلا لبذيو «ٌقدلاو
 ام ًاريثكف «قيرلا ىلع عّرجتف كلذ نم نخسأ ناك نإو ءىّنغ ًارتاف ناك نإف نخسلا امأف

 ةنوخسلا ديدشلاو .ةدعملا ةوق نهوي ءيدر هنم راثكتسالا نكل .ةعيبطلا قلطيو ةدعملا لسغي

 عرصلا باحصأ ةعنصلاب راحلا ءاملا مهقفاوي نيذلاو . حايرلا رسكو (0هان جنلوقلا للح امبر
 (©انوؤداه5- روثب مهب نيدلاو .دمرلا باحصأو درابلا اعلا باحصأو ايلوخيلاملا باحضأو

 يف حورف مهب نمو لزاونلا باحصأو نذألا فلخ ماروأو رومعلاو قلحلا يف طابقأن]26-طتسم]ءو)

 نكسيو لوبلاو (066مقامن102[2) ثمطلا ٌرديو ؛ 0 ىحاون ىف داؤفلا لالحناو باجحلا

 ١ ْ . عاجوألا

 رمألا رخآ لقعي مث «هيف يذلا ءالجلاب الوأ ءلهسيو فشنيو لزهي هنإف حلاملا ءاملا اًمأو
 . ([[ءط-وههطنغو) برجلاو (1:عط-2ننعنم) ةكحلا دلويف مدلا دسفيو ؛هعبط يف يذلا فيفجتلاب

 هب عفتني ام ًاريثك نوطبملا نأ ىلع .ردي ام هدعب لوانتيلف هدسلاو ىصحلا نلريودكلا ءاعلاو
 تاوالحلاو مسدلا هتاقايرت نمو اهرادحنا ءطبو هنطب يف اهسابتحال ةليقثلا ةظيلغلا هايملا رئاسبو

 نقتحا وأ ءاهيف نسل وأ اهنم برش ؛«ةعيبطلا قلطي 100 (5وب عما رمعوأ-519ععأ طنط قعن)

 (2108 ريساوبلا ناليسو ([12عد0 ماالؤلو) مدلا ثفن نمو «ثمطلا لوضف ناليس نم عمنت ةيسشلاو

 لاحطلا لبزي يديدحلاو .اهل ةدعتصملا نادمألا ىف ىمحلل ةراثإلا ةديدش اهنأ ريغ .601 م1165)

 ةدّيج ةفلتخم هايم تطلتخا اذإو «جازملا داسفل حلاص يساحنلاو .هابلا ىلع نيعيو (5ما65)
 يفاب ركذنو .نيرفاسملا ريبدت باب ىف ةدسافلا هايملا ريبدت انّيب دق نحنو . .اهاوقأ بلغ ةئيدرو

 . كلا ده نم هانلق ام بلطاف ةدرفملا ةيودألا يف ءاملا باب يف هفانصأ ىوقو هتافصو ءاملا ماكحأ

 غارفتسالاو سابتحالا تابجوم يف : رشع عباسلا لصفلا

 «ةكساملا ةوقلا ةّدشل وأ «ةعفادلا فعضل امإ ءنوكي عبطلاب غرفتسي نأ بجي ام سابتحا
 ىلإ هايإ ةيعيبطلا ىوقلا نم ًاثبلت ءاعولا ىف ءىشلا ثبل لوطيف ةمضاهلا فعضل وأ ءهب ثّبشتف
 الف اهترثكل وأ ءاهتجوزل وأ ةداملا ظلغل وأ : ايد ددسلاو يراجملا قيضل وأ ءمضهلا ءافيتسا
 ةوق غارفتسالا يف نّيعت دق ناك ذإ اهعفد ىلإ ةجاحلاب ساسحإلا نادقفل وأ «ةعفادلا اهيلع ىوقت
 ضرعي امك ىرخأ ةهج ىلإ ةعيبطلا ةوق نم فارصنال وأ 00 لا يو
 ةهج نم ينارحبلا غارفتسالا نوك ببسب زاربلا سابتحا وأ لوبلا سابتحا ةذش نم نيراحبلا يف

 . ضارمأ كلذ نم ضرع «"”[أالإو] غرفتسي نأ بجي ام سابتحا عقو اذإو «ىرخأ

 امأو «كلذ هبشي امو بطرلا حئئشتلاو ءاخرتسالاو ةدسلاف «بيكرتلا ضارمأ باب نم امأ
 ةرارحلا ءافطنا ًاضيأو «ةيرانلا ىلإ هتلاحتساو يزيرغلا راحلا ًاضيأو «ةنوفعلاف جازملا ضارمأ نم

 .كاينومألا حلم ىلع يوتحت يتلا داوملا :ةيرداشونلا )١(

 . مالكلا قاسّناو ىنعملا ةمالسل اهانتبثا ةدايز (؟0)



 ليش ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 نم امأو .ندبلا ىلع ةبوطرلا ةبلغ ًاضيأو «دربلا هبقعيف هتدش وأ ناقتحالا لوط نم ةيزيرغلا
 ًاصوصخو ضارمألا بابسأ أدرأ نم ةمختلاو .اهراجفناو ةيعوألا عادصناف ةكرتشملا ضارمألا
 يف طرفم عوج بيقع بطخلا يف طرفملا عبشلا نم عقي ام لثم ءاوخلا دايتعا دعب تفاو اذإ
 بجي ام غارفتساو .روثبلاو ماروألاف ( 0050 م035166 01ال5ع3565) ةبكرملا ضارمألا نم انا بذدجلا

 وأ هترثكل (1510165) لفثلاب ةداملا ءاذيول وأ ةكساملا فعضل وأ ةعفادلا ةوقل امإ نوكي سبتحي نأ

 لهسيف اهسفن نم ليست اهنأك نوكيف «ةّداملا ةقرل وأ هتفارحو هتدحل عذللاب وأ هتحيرل ديدمتلاب
 الوط اهفاشنإ نم وأ ينملا (5-56068مءم») ناليسل ضرعي امك يراجملا ةعس اهنيعي دقو اهعافدنا

 اذه ثدحي دقو (112650::طنهن4) فاعرلا ىف امك اهتاهوف نع اهحاتفنا وأ ًاضرع اهعاطقنا وأ
 نم ضرع ؛سبتحي نأ بجي ام غارفتسا عقو اذإو لخاد نم وأ جراخ نم ثداح ببسب عاستالا
 هنم ضرع امبرو ءيزيرغلا راحلا اهنم يذتغي يتلا ةلعشملا ةداملا غارفتساب جازملا درب كلذ

 مدلا لثم «جازملا لادتعا نم ابيرق وأ «مغلبلا لثم «جازملا دراب غرفتسي ام ناك اذإ جازم ةرارح

 «تاذلابو امئاد سبيلا كلذ نم ضرعي دق «نخسيف (8116) ءارفصلاك طرفملا راحلا ىلوتسيف

 نم لادتعا دنع كلذو ةرارحلا ضورع يف هانركذ يذلا سايقلا ىلع ةبوطرلا هنم تضرع امبرو
 مضه نع ([مههأع طع2ا-812[نت2] 5621 د رغلا ةرارحلا نم زجعي وأ ففجملا طلخلا غا رفتسا

 الو ([12316 (ءمتم5) يزيرغلا جازملا يف عفنت ال ةيوطرلا هذه نكل .مغلبلا رثكيف امات امضه ءاذغلا

 يف سببيو درب هعبتي طرفم غارفتسا لك لب ةيزيرغ نكت مل ةرارحلا كلت نأ امك «ةيزيرغ نوكت

 غارفتسالا عبتي دقو .ةحلاص ريغ ةبوطرو ةبيرغ ةرارح اهضعب قحل نإو اهتزيرغو ءاضعألا رهوج
 هعبتيو ءاهدادسناو (15008-7/655615 قورعلا سبي طرفل اضيأ ةذسلا ىلوأل ضارمألا نم طرفملا

 (2عوانةهنم(-1عا6عهاغ02) سابتحالا امأو . (03:ةصننق-آمءاع زه8) زا زكلاو 000 جنشتلا

 ةلاحلل ناظفاح ناعفان امهف ءاهيلإ ةجاحلا تقول نافداصملا نالدتعملا (81730ه1ئ1102) غارفتسالاو

 اهعاوتأ رثكأ نوكي ال ذق تناك نإو .ءاهتيسنجي ةيرورضلا تابسألا ىف انملكت ذقف ٠ ةيحصلا

 .ودللا تاس يف ذخأنلف ةيرورض

 ةراض الو ةّترورض ريغ ندبلل قفتت بابسأ يف :رشع نماثلا لصفلا
 عبطلا يف اهتيسنجب تسيل يتلا يهو ةراضلا الو ةيرورضلا ريغلا بابسألا يف نآلا ملكتنلو

 لثم لب يرورض هنإف ءءاوهلا ريغ ندبلل ةيقالملا ءايشألا يه هذهو «عبطلل ةداضم يهالو

 ءايشألا نإ :لوقنف بابسألا هذه يف يلك لوقب أدبنلو ءاهريغو كلدلا عاونأو تامامحتسالا

 ام ذوفنب امإ هيف لعفت اهنإف : نيهجو ىلع هيف لعفت ةاقالملاب جراخ نم ناسنإلا ندب يف ةلعافلا

 وأ ءاهماسم نم اهايإ ءاضعألا بذجل وأ «ةذفان ةصاّرغ اهيف ةوقل (©70:65) ماسملا يف اهنم فطل

 نأل امإ كلذو ندبلل ةليحم هفرص ةيفيكب لب «ةتبلأ ةطلاخمب ال لعفت نأ امإو .نيرمألا نم نواعتب

 دامكلا وأ ء.نخسيف لعفلاب نخسملا ءالطلا وأ «دربيف لعفلاب دّربملا ءالطلاك لعفلاب ةيفيكلا هذه
 اهنم (1م5206 500 يزيرغلا راحلا نكل «ةوقلاب ةيفيكلا هذه اهل نأل امإو «نخسيف لعفلاب نخسملا

 رّيغي الو ةاقالملاب رّيغي ام ءايشألا نمو .ةيصاخلاب امإو .لعفلا ىلإ اهجرخيو ةلاعف ةوق اهيف جيهي
 وه ام ءايشألا نمو «لخاد نم حرقي الو حرق جراخ نم هب دّمض اذإ هنإف «لصبلا لثم لوانتلاب



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١

 .ًائيش كلذ نم لعفي مل يلط نإو ءًاميظع ًارييغت رّيغ برش نإ هنإف '''جاديفسالا لثم سكعلاب
 : ةتس بابسأ دحأ لوألا مسقلا يف ببسلاو ًاعيمج نيهجولا نم لعفي ام اهنمو

 (15 لنععداتا6# ةمضاهلا ةوقلا ترداب ندبلا لخاد ىلع درو اذإ لصبلا لثم نأ :اهدحأ

 يف حرقيو هلعف لعفي نأ هنكمي اهلثم يف ةدم هتمالسب هكرتت ملف هجازم ترّيغو هترسكف م065)

 . نطابلا

 .هريغب أطولخم لوانتي رمألا رثكأ يف هنأ : يناثلاو

 . هتوق رسكتو هرمغت تابوطرب ءاذغلا ةيعوأ يف ًاضيأ طلتخي هنأ :ثلاثلاو

 . لقتني لازي الف لخاد نم امأو ءًادحاو ًاعضوم جراخ نم مزلي امنإ هنأ : عبارلاو

 ريغ ةسامم سامي امنإف لخاد نم امأو ءًاقثوم ًاقاصلإ قصتليف جراخ نم امإ هنأ : سماخلاو

 نأ هنم لضفلا ثبلي ملف «ةيعيبطلا ةوقلا هريبدت تلوت نطابلا يف لصح اذإ هنأ : سداسلاو
 ءازجألا ظيلغ هنأ هيف ببسلاف جاديفسالا لاح نم فلتخي ام امأو امد ليحتسي نأ ديجلاو عفدني

 امأو «ةيسيئرلا ءاضعألا ىلإو حورلا سفانم ىلإ نعمي مل ذفن نإو جراخ نم ماسملا يف ذفني الف
 راحلا ريثأت طرفب الإ روثت ال اهيف يتلا ةّيمسلا ةعيبطلا نإف ًاضيأو «سكعلاب رمألا ناك لوونت اذإ

 ءاجراخ ةاقالملا سفنب لصحي ال امم كلذو «هيف انيف يذلا (15316 ط0 51263531 508 يزيرغلا

 . ليبقلا اذه نم مالك ةدرفملا ةيودألا باتك يف كيلع داع امبرو

 نافدنالاو سمشلاب يحضتلاو مامحتسالا تابجوم يف :رشع عساتلا لصفلا

 هجولا ىلع ءاملا شرو ناهدألا يف عاقنتسالاو هيف غّرمتلاو لمرلا يف
 ردقو رخآ دازو هؤام بذعو هؤاوه عستاو هؤانب َمْدَق ام ِماَّمَحلا ُريخ :نيقلذحتملا ضعب لاق

 وأ هئاوهب نيخستلا وه مامحلل يعيبطلا لعفلا نأ ملعاو .هدورو دارأ نم جازم ردقب دقوت نوتألا

 . ففجم نخسم ثلاثلاو . بطرم نْحخسم ىناثلاو . بطرم دربم لوألا تيبلاو .هئامب بيطرتلا

 نرمي كف نال اكل الو ا كدقت ةلصألا ةافعأل يطري ال املا نإ 5 لو قي ووسع رق ىلإ فقل آلو
 اهضعبو «ضرعلاب اهضعب «ىرخأ تارييغت هتارييغتو هتاريثأت نم هانفصو امدعب مامحلا نم

 ففجي نأو «يزيرغلا راحلل ليلحتلا ةرثك نم هتاوهب دربي نأ هل ضرعي دق مامحلا نإف «تاذلاب

 هؤام ناك اذإو .ةبيرغ تابوطر دافأ نإو «ةيزيرغلا تابوطرلا ريثكل ةيليلحتلا ءاضعألا رهوج ًاضيأ

 نم ّدأتي مل ءهماسم "7004ه طيطو- طة هاعارن طعه0) فصحتسيف دلجلا هنم رعشقتي ةنوخسلا ديدش

 اراح ناك نإ هامحبف ءهنيخست امأ دربيو نخسي دق هؤامو . هليلحت داجأ الو ءيش ندبلا ىلإ هتبوطر

 ةرارحلا نقحي هنإف ًادراب ناك اذإ نقحلابو «بطريو دربي هنإف رتافلا نود وه ام ةنوخسلا ىلإ
 امأو ؛«ندبلا ىلع ًادراب دروأ اذإ (17150ع2و- ال1 5ءانو) ءاشحألا يف اهعمجيو هئاوه نم ةدافتسملا

 )١( صاصرلا دامر :هل لاقيو .راغصلا هب بتكي سراف دالب يف ناهفصأ نم بلجي نيط :جاديفسإلا .

 ) )5حيقتت ةريغص رثب :فصح 20:8 20:1:38 .



 ١١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 دراب عبطلاب ءاملا نأل امهدحأ : نيهجو نم دربيف (15002655100) عاقنتسالا هيف رثك اذإ كلذف «هديربت

 هبرشت امل يعيبطلا لعفلا ىقبيو لوزي لب 6 تبي ال ةيضرع ةرارحب نخس نإو ءرمألا رخآ دربيف

 نيف طرفا اذإو: طرأ وهف ادرابوأ ارا ناك نإو ةاملا نإف اضيأو: + ةيربتلا وهو ءاملا نه ةدنلا

 اضيأ ليلحتلاب نخسي دق مامحلاو .دربيف اهئفطيف ةبوطرلا ةرثك نم يزيرغلا راحلا نقح بيطرتلا

 2 (5011 5:هءالنص8) لهرتلا وأ ءاقستسالا باحصأ عفنيو فُمجيف أسباي لمعتسي دق مامحلاو

 (1012مطمءوز5262688-5- قيرعتلاو ليلحتلاب فُمجيفأ ريثك هيف لعقي دقو بط ريف بط ر لمعتسي دفو

 ىلع لمعتسي دق مامحلاو .قّرعتلا لبق هنم ندبلا فاشتناب بطريف ًاليلق هيف دعقي دقو 50020108)

 امب نمسيف عبشلاب دهع برق ىلع لمعتسي دقو .فعضيو لزهيو ًاديدش فّمجيف ءاوخلاو قيرلا
 ةدعملا نم ءاضعألا ىلإ هببسب بدجتي امي ددسلا ثدحي هنأ الإ ةداملا نم ندبلا رهاظ ئلإ بذجي

 بجيف « (116مأ16 [6965) قدلا باحصأ هلمعتسي امك بيطرتلل مامحلا لمعتسا نمو .لادتعاب

 بيطرتلا يف ديزيل نهدلاب اوخّرمتي مث مهاوق فعضت مل ام «ءاملا يف اوعقنتسي نأ مهيلع

 اوراتخي نأو «ماقملا اوئطبي ال نأو «دلجلا لخاد اهنقحيو ماسملا يف ةذفانلا ةيئاملا سبحيلو

 نأو .ءاوهلا بطريف راخبلا رثكيل. مامحلا نضرا ىلع عاجلا تيحاووتكي أَو ءالدتعم ايفو

 درابلا بيظلناب اوبيطي نأو .مهل ذخّتت ةفحم ىلع لب مهمزلي ةقشمو ءانع ريغ نم مامحلا نم اولقني

 نم اوقسي نأو «لدتعملا سفنلا مهيلإ دوعي نأ ىلإ ةعاس [خلسملا] يف اوكرتي نأو نوجرخي امك

 هيلع .فيخ مامحلا يف ماقملا لاطأ نمو .''ناتألا نبل لثمو ريعشلا ءام لثم ًائيش تابطرملا

 . (21211562) ىثغلا الأ ةيءووفيو . بلقلا هئاخسإب ىشغلا

 « فعض اهب ىتلا ءاضعألا ىلإ لوضفلا بابصنا لهسي هنإف راضم هعفانم ةرثك عم مامحللو

 ةوق فعضيو .ماعطلل ةوهشلا طقسيو «ةيزيرغلا ةرارحلا للحيو «بصعلاب ٌرضيو دسجلا يحريو

 وأ ةيتيربك '' ةينورطن تناك نإ اهنإف هيف نوكت يتلا هايملا ةهج نم لوضف مامحللو ."'هابلا

 امك ءناسنإلل ةميظع ةدئاف وذ هنأ ةيملعلا تاساردلا تتبثأ دقل ءريمحلا بيلح وهو :نتألا بيلح )١(

 هصئاصخو هتافصاوم ثيح نم ىيناويحلا بيلحلا عاونأ برقأ ريمحلا بيلح نأ ةيملعلا ليلاحتلا ترهظأ

 يوتحي وهف «ةأرملا بيلح نم هبرق نوفرعي مهف «ريمحلا بيلح نويبوروألا لمعتسي «ةأرملا بيلح ىلإ
 تاساردب لافطألا ضارمأب نويصاصتخا ماق دقو .ًادمجت رثكأ هلعجي امم ءرثكأ نبجو لقأ ةدشق ىلع
 ركذنو .اريثك ماسجألا يليزه لافطألا ديفي ريمحلا بيلح نأ جئاتنلا تناكف «ريمحلا بيلح ىلع ةديدع

  هرصع يف مهلوق دح ىلع أمات ءاليتسا هلقع ىلع يلوتسي ناك لوهجم ضرم نم يفش اوسنرف كلملا نأ

 نم دكأتلا بجي نكل ءمضهلا لهس ؛معطلا ذيذل ريمحلا بيلح .ريمحلا بيلح نم نّوكم جالع لضفب
 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ .ميئارجلا نم هولخ

 .١1988. .توريب ءةفرعملا

 . حاكتلا نم ظحلا وه ليقو «حاكتلا وه :هابلا (؟)
 .ينمرألا قروبلا وه :نورطنلا (*)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١7

 لثم اهيف خبطي وأ «كلذ نم ءيش اهيف خبطي نأب ةعنصب وأ ًاعبط ةحلام وأ ةيدامر وأ ةيرحب
 ("”لّهرتلا ليزتو فطلتو للحت اهنإف «كلذ ريغو تيربكلا لثمو ءراغلا بح لثمو "”جزويملا
 ىلإ (1مقلامه 15ه هذ م2 1عجو) دا وملا بابصنا عنميو (5016 ةببءالنم ع-0ءلعرسة -1126طنصعدو) لبرتلاو

 ةيساحنلا هايملاو . ((0نزمعم18:ه113112"1-50 7201562515) ينيدملا قرعلا باحصأ عفني دو حو رَملا

 سرقنلاو لصافملا عاجوأ نمو ةبوطرلاو دربلا ضارمأ نم عفنت ًاضيأ ةضسلاجلاو ةيتيذخلاو
 ةيساحنلاو .حورقلاو ليمامدلا نم عفنتو رسكلا ربج يوقتو «ىلكلا ضارمأو وبرلاو ءاخرتسإلاو
 ةدعملل ةعفان ةيديدحلاو .نذألا تابوطرو ةيخرتسملا نيعلاو ((0:12) ' ”ةاهللاو مفلا عفنت
 (طءم(-8:ءو5أ- ردصلاو داوملل ةلباقلا سوؤرلا عفنت ةحلاملا (80:20ءهانو) ةيقروبلاو .لاحطلاو

 ةيبشلا هايملا امأو .خفنلاو ءاقستسالا باحصأو ةبطرلا ةدعملا عفنتو لاحلا كلاتب يذلا 10:8:)
 ةدعملا بّلقت نمو ثمطلاو ةدعقملا فزن نمو مدلا ثفن نم اهيف مامحتسالا عفنيف '*”ةيجازلاو
 باصعألا يقنت اهنإف ةيتيربكلا هايملا امأو .قرعلا طرفو جّيهتلا نمو ببس ريغب طاقسإلا نمو
 راثآلاو ةنمزملا ةئيدرلا حورقلاو روثبلا نم ندبلا رهاظ يقنتو جئشتلاو ددمتلا عاجوأ ةكستو
 ىلإ ةبصنملا لوضفلا للحيو «قهبلاو (1رعاد 046523) ص ربلاو ([2-2218:ءءا1ه5) فلكلاو ةجمسلا
 ةبالص نم عفنت و (آنانع-ظ5عمد) دبكلاو لاحطلا ىلإو (1هأزه1- 41 هدأ 210ه-خماط عمه لصافملا

 (126وعئ15 72162) ةيرفقلا هايملا اأو ةوهشسلا طقستو ةدعملا يخرت اهنكل «([16مان5-ال/همط) محرلا

 اهيفو ءاهيف هسأر اهب محتسملا سمغي ال نأ بجي كلذلو «سأرلا ألمي اهيف مامحتسالا نإف
 اهنكلو (©60102) نولوقلاو (81206:-/ءونعد) ةناثملاو محرلل اصوصخو ةيخارتم ةدم يف نيخست

 قفرو نوكسو ءودهب اهيف محتسي نأ بجيف تامامحلا يف محتسي نأ دارأ نمو .ءاسنلل ةئيدر

 فيضي نأ بجي ام مامحلا رمأ نم ةحصلا ظفح باب يف كيلع داع امبرو «ةتغب ريغ جيردتو
 ىلإ يًحضتلا امأو .درابلا ءاملا لامعتسا يف لوقلا كلذكو .ليق ام ىلإ رظنلا ىلإ هيف رظنلا
 للحي امم ودعلاو ىعسلاك «ةديدش ةكرح ًاكّرحتم اميس ال ًاكرحتم ًاصوصخو ةراحلا سمشلا
 لبرتلا ما وأ زاعيز خفنلا (معرومأ51-22000ءدأن08) قّرعيو «ةوقب (5-655::18ا016206]15611) لوضفلا

 درابلا عادصلا للحيو (80[:0م2068) باصتنالا سفنو (45(طت»8) وبرلا نم عفنيو .ءاقستساالاو

 مل اذإو ءدراب هجازم يذلا (8هزم-هععمطةلهه) غامدلا يوقيو (©014 كطءمهنع طعم0ةءطع) نم زملا

 (10 هه10162126) يكلا و (5:هطخسم-طنم) كرولا عاج وأ عفن انينان هسلجم ناك لب هتحت نم لتبي

 هفشقو ندبلا فثك سمشلل ضّرعت نإف . محرلا ىقنو مدلا قانتخاو (1.مم:هو) ماذجلا عاج وأو
 دحاو عضوم يف سمشلا يف نوكسلاو .للحتلا عنمو ماسملا تاهوف ىلع يكلاك راصو هممحو

 نم تابوطرلا فشن يف لامرلا ىوقأو .لّذحتلل عنمأ وهو ءاهيف لقنتلا نم دلجلا قارحإ يف دشأ
 ندبلا ىلع رثني دقو اهيف نفدني دقو ةراح ىهو اهيلع سلجي دقو ؛راحبلا لامر دلجلا يحاون
 ًافيفجت ندبلا ففجي ةلمجلابو . سمشلا باب يف ةروكذملا ضارمألاو عاجوألا لّلحيف ًاليلق ًاليلق

 .ًاضيأ لهرتلا :لبرتلا (0) .يلبجلا بيبزلا :جزويملا )١(
 :ةسراقلاب ةيدغملا 1 ةيجازلا 4(0) . هللا يهو :ةاهللا (6)



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 باحصأو ءايعإلا باحصأ عفني دقف (011) تيزلا لثم يف ( 1من ع15108) عاقنتسالا امأو | نننف

 جئشتلا باحصأو «ءلصافم بصع عاجوأ عم مهتايمح مهب نيذلاو ةدرابلا ةليوطلا تاّيمحلا
 . مامحلا جراخ نم انخسم تيزلا نوكي نأ بجيو .(6[86ما008 ه4 ان,186) لوبلا سابتحاو زازكلاو

 لصافملا عاجوأ باحصأل جالع لضفأ وهف هفصن ام ىلع عبض وأ بلعث هيف خبطنا نإ امأو

 نم ةيخرتسملا ةوقلا شعني هنإف هيلع ءاملا شرو هجولا لب امأو .(6هانا-80038:23) سرقنلاو

 , ("لامهقع327 لخو (28ه56 >ة[67 درو ءام عم اضويضخخو يشغلا دنعو تاّيّمحلا بيهلو بركلا

 . عادصلاو لزاونلا باحصأ ٌرضيو اهراثأو ةوهشلا ححص امبرو

 ببس ديدعت يف :ةيناثلا ةلمجلا

 ةنندبلا ضراوعلا نم دحاو لكل
 الصف نورشعو ةعست يهو

 (21ءدغ م00 عن ع-ا1/ ةعصتنمع-(021085) تانخسملا ىف :ل وألا لصفلا

 اهيف لخديو «ةلدتعملا ةكرحلاو رادقملا ىف لدتعملا ءاذغلا لثم فانصأ تانخسملا

 عض وو (10 م7655 م[65ةامانعع 6013 م5655100) لدتعتلا ا لدتعملا كلدلاو ةلدتعملا تاضايرلا

 اضيأو .غارفتسالاب دّروبي طرش عم نوكي يذلا نإف «طرش ريغب (00مم108 8125563) مجاحملا

 ([106 لمده- راحلا ءاودلاو راحلا ءاذغلاو «طرفملاب سيل اليلق ةرثكلاو ةدشلا ىلإ ىه ىتلا ةكرحلا

 ةاقالمو ةنخسملا ةعانصلاو «هئاوهب هنيخست نم فرع ام ىلع لدتعملا مامحلاو قلق عاعمأ لمصتو)

 لدتعملا مونلاو «لدتعملا رهسلاو (65[835-625[2125) ةدمضألاو ةيوهألاك .ةطرفملا ريغ تاننبيملا

 حرفلا دّربيف طرفأ اذإ امأف «طرفي مل اذإ مهلاو لاح لك ىلع بضغلاو ءروكذملا طرشلا ىلع

 قلطملا نيخستلا وه اهلعفو ريغ ال ةبيرغ ةرارح ثادحإ اهتيصاخو «ةنوفعلا اضيأو ؛لدتعملا
 ثدحي دقو «نفعي الو ًاريثك عقيو «ةلاحم ال قارحإلا نود نيخستلا نأل «قارحإلا ريغ وهو

 ةنوخس يجراخلا نّحسملا ببسلا ةقرافم دعب ىقبي نأب نوكي ام ًاريثك نّمعتلا نألف نمعتلا لبق

 ريغ نم هيف يه يذلا رهوجلا جازمل اهحولص نع اهتبوطر رّيغيف ةبطرلا ةذاملا يف لعتشيف ةيجراخ
 ىلإ ةبطرلا ةرارحلا رّيغي دق هنإف «ةيعيبطلا ةيعونلا ةجزمألا نم رخآ جازم ىلإ دعب اهايإ در
 امأو .ًامضه لب ًانيفعت كلذ نوكي الو «ةيعونلا ةجزمألا نم رخآ جازم ىلإ جازم نم اهحولص
 اير كلذل أديعصت (12ونوانط503866) سبايلا رهوجلا نع بطرلا رهوجلا زيمي نأ وهف قارحإلا

 اهعئابط ىلع اهلك تابوطرلا ىقبت نأ وهف (8نسماع 8*ماهذاته8©) جذاسلا نيخستلا امأو: اذهل

 نقحب نخسي هنإف «ندبلا رهاظ ىف فثاكتلا تانحخسملا نمو .نخسأ ريصت اهنأ الإ «ةيعونلا

 . راخبلا طسبي نخسب هنإف نذيلا لغو (8:مدهمأهه- 18مم ؟ةءانمه-20هعموض6) لخلختلاو .راخبلا

 ةطرفملا ريغ ةكرحلا «سانجأ ةسمخ يف بابسألا هذه عيمج رصحي نأ ؛«سونيلاج» ةداع نمو

 زخولا :زمغلا )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١5

 لوانتي امم «(167[23[110) ةراحلا ةداملاو « طارفإب ال نخسي ام ةاقالمو «([1726هعووأالع >00)

 . (طن(ئءاوعاتم» 5ءموز5) ةنوفعلاو 00(2هه0عان5د60ه5) فئاكتلاو

 (0ههانمو-8 عت ععءدس) تادربملا ىف ىناثلا لصفلا

 نوكسسلااوب هيف رورعلا راجل اهلل "طرا لرقم ةكرسنلا :تاعيتلا [قيأ ىون قاد ديلا انا
 دعنا و ةطرتملا هةلقوب ا ايورشوو ال ركام ةلوروفتمل داك دقو, «يوورقلا ناكنلا هففشل ظرقملا
 تامامحلا هايم نمو ةدمضألاو «ةيوهألا نم طارفإب نخسمي ام ةاقالمو «درابلا ءاودلاو «درابلا

 ىف ثبللا لوطك لادتعاب نخسي ام ةاقالم لوطو يزيرغلا راحلا هنع شفنيف ندبلا لخلخت ةدشو

 نو« ةوقلاب دريم ام ةاقذلموا لدفلا وبي ان: ةاقالمو ىريرخلا"راخلا تحي كتاكحلا تقوي مامجلا
 ةرارحلا نقحي هنأل ( عوام ةتسا- عامان مه) سابتحالا يف طارفإلاو تقولا رضاح يف راج ناك

 نم ددسلاو حورلا عابتتسا نم هيف امب ةرارحلا ةدام دقفي هنأل غارفتسالا يف طارفإلاو «ةزيرغلا

 مهلا كلذكو «ةرارحلا قيرط ّدسب اضيأ دّربت اهنإف اهتمادإو ءاضعألا دش ةّدش اهنمو «لوضفلا

 (هطروو-8:0- ةوهلاو ةدربملا ةعانصلاو ةطرفملا ةذللاو طرفملا حرفلاو طرفملا عزفلاو طرفملا
 نأ (سونيلاج» لضافلا ميكحلا ةداع نمو .ةنوفعلل ةلباقملا (83:5655) ةجاجفملاو 80[غمدصلعو5و)

 (8:هءووزالم طرفملا نوكسلاو «(0>:1ءووزلث طمانه5) ةطرفملا ةكرحلا : ةتس سانجأ ىف اهرصحي.

 ,طارفإلاب ءاذغلا ةلقو .ةدّربملا ةداملاو للحي دع الع كس ام وأ دّربي ام ةاقالمو 08 1015ع)

 . طارفإلاب ءاذغلا ةرثكو

 ( 1110 عع 1100612-76 14-21 015 عدت 8) تابط رملا ىف : ثلاثلا لصفلا

 ففجملا طلخلا غارفتساو غرفتسي ام سابتحاو مونلاو نوكسلا اهنم ؛ ةريثك بيطرتلا بابسأ
 ىلع اضوضغيو هامحلا اميس "أل «فاطرملا ةاقالغو تطرملا ءاؤذلاو:بتطرملا ءاذقلاو ءاذغلا ةرككو
 .لدتعملا حرفلاو ةبوطرلا ليسيف ًافيطل ًائيخست نخسي ام ةاقالمو ةبوطرلا نقحيف دّربي ام ةاقالمو ماعطلا

 (101516ع10-21196و1ععوط 1 -516ع21396) تاففحملا يف : عبا رلا لصفلا

 ةلقو عامجلا اهنمو «غارفتسالا ةرثكو رهسلاو ةكرحلا لثم ةريثك اضيأ تاففجملا بابسأ

 تاكرحلا رتاوتو «ةطرفملا ةيناسفنلا تاكرحلا عاونأو .ةفمجملا ةيودألاو ةسياي.اهنوكو ةيذغألا

 اهيبدمحيملا هربلا كلذ موب: ةقياقلا ةايملاب ءامحتسالا كلذ نمو «تاقنجملا ةاثالمو يانا
 عنمت ددس هنع ثدحيف ضبقي امبو هسفن ىلإ ءاذغلا (12[4ءاتهد 0538128) بذج نم وضعلا سبحي

 ةرثك كلذ نم نأ ىتح ليلحتلا يف طرفيف ةرارحلا ديدش وه ام ةاقالم كلذ نمو «ءاذغلا ذوفن نم

 5 مامحتسالا

 (10156 عاتنأ 28 286215) لكشلا تادسفم ىف :سماخلا لصفلا

 ةريغملا وأ «ةرّوصملا ةّوقلا ترّصقف ىلوألا ةقلخلا ىف تعقو بابسأ لكشلا داق تاتسأ نيف

 «محرلا نم لاصفنالا دنع عقت بابيسأو ءاهلعف بم نع اهبيسب (5مهر5-20ءا0ع2) ينملا يف يتلا

 بابسأو «ةبرض وأ ةطقسك جراخ نم عقت ةيداب بابسأو «هكاسمإو لفطلا طمق دنع عقت بابسأو



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ماذجلاك ةيضرم بابسأ ًاضيأو ءاهعاكيتساو ءاضعألا بّلصت لبق ةكرحلا ىلإ ةردابملاب قّلعتت

 (0ة:2ه») ءاخ رتسالاو (00270151هم-5مهكدم) جنشتلا و (211515-60055111001102) لسلا و (آعم1:085إل)

 نوكي دقو «(06ءوزأز-آ7 ص010 120655) ط نرمملا ةيمضلا بست عقي دقو «(1عموأوم-5كموهودد) ددمتلاو

 ضارمأ ببسب نوكي دقو ؛ ماروألا ببسب نوكي دقو « طرفملا (41هماطإل-8203126008) لازهلا ببسب

 . كلذ ريغو حورقلا (انهنمد-11ءولتزهع) لامدتا ءوس ببسب نوكي دقو «(605:05©) عضولا

 ِي راحملا قيضو (8ةمطو]ند-هطومدعانمد) ةدسلا بابسأ ىف :سداسلا لصفلا

 00000007 ه1 طع ءطقطصمعآ5)

 امإ «كلذو (17عووءا-0طقهممعا-©ةصقل) ىرجملا يف ةنيرع ءيش عوقول امإ «؛ثدحت ةدسلا نإ

 ةيفيكلا ىف بيرغ وأ «ريثكلا لفثلاك هرادقم ىف بيرغ وأ «(021هاناادو) ةاصحلاك هسنج ىف بيرغ

 نفعت ل ايبا ءادبق ا هدهك: . ةلئاجلا ةقلاقل ا 4 رموججتا نإ و تسول انإو اطنخ اه :كلذو
 دقو «ددرتم هيف قلق وه ام هنمو «ىرجملا يف هناكمل مزال وه ام هتلمج نمو .اذه ىرجملا

 يلولؤث محل تابنك دئاز ءيش تابنلو هيف ةحرق لامدنا ببسب ذفنملا ماحتلال ةذسلا ضرعت

 نسيب ةدشل نا :ةيالبش ةرن نهيتعل نإ طفاش مرو ةرواجمل ىرجملا قابطنال وأ داس (18310)

 « (1ءاعمانالع م08ع) ةكساملا ةوقلا نم ةّوَق ةذشل وأ «([13م11811-11:1-016) تاضبقملا نم ثداح

 . دربلا ضبيقلو لوضفلا ناقتحا ةرثكل ددسلا هيف رثكي ءاتشلاو .«ذدشلا ةديدش ةباصع بصعل وأ

 (2همقعد ه1 112205 ه1 لدنعأاد) ىراحملا عاستا بابسأ ىف عباسلا لصفلا

 نمؤ .ةعفادلا نم ةيوق ةكرحل وأ «(8616810:6) ةكساملا فعضل امإ «عسّمت يراجملا َّنإ
 (8ءاةدتم8 ةيخحرم ةيودآل وأ (1260طو:6مدعمأ لءادعو) ةحّتفم ةيودأل وأ « سفنلا رصح لعف بابلا اذه

 :ديسللو كلذ دادضأل قيضت يراجملاو «ةبطر ةراح 011185)

 (كددن5دعد 01 112 5طصع5د-(021565 01 160 عطصع5و) ةنوشخلا بابسأ يق نماثلا لصفلا

 . (8هدب 8:>:ءعوو) ةضماحلا لوضفلاو لخلاك هعيطقتب ءالجلا ديدش ببسل امإ «ثدحت ةنوشخلا

 وأ 6( 8630) ةصفعلا ءايشألاك هتشونير رشخي ضاق تيل وأ «ةذاحلا ل وظْفلاَو ردبسلا دن زك هليلعتتاو أ

 . (21050) رابغلاك وضعلا ىلع ةّيضرأ ءازجأ دوكرل وأ «هفيثكتب نشخيف دراب

 (5م0ه0هغطصعوو) ةسالملا بابسأ يف 1 عساتلا لصفلا

 ليزي وأ اهليسيف ةداملا ققري ليلحتلا فيطل للحم اًمإو هتجوزلب رغم اّمإ ةسالملا ببس
 .وضعلا ةحفص نع فئاكتلا

 (كددنععو 01 0151هءهانمد هم0 عض ولا ةقرافمو علخلا بابسأ يف : رشاعلا لصفلا

 015م1236عج62()

 ةفينع ةكرح وأ .علخني ىتح ددميو هنم وضع بذجي نمك دّدمت ببسب امإ عضولا لاوز

 يف ضرعي امك بطرم خرم ببس وأ «هلجر بلقنت نمك هعضوم نع وضعلل ليزم دامتعا ىلع

 ١٠م ١ح بطلا يف نوناقلا



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ل

 اسنلا قرعو ماذجلا يف ضرعي امك هنيفعت وأ هليكأتب طابرلا رهوجل دسفم ببس وأ :''”ةليقلا
. )]512112( 

 (0211565 ه؛ ةبراقملا عنمل ةرواحملا ءوس بابسأ يف : رشع يداحلا لصفلا

(2001161102 21591211128 112171111119 

 لصفملا يف طلخلا فافج امإو «ءاخرتسا امإو «جّئشت امإو «ةحرق رثأ امإو ظلغ امإ «هببس

 .يدالو امإو ء؛هرجحتو

 (12ءمدعت»ء ه1 ةدعابملا عنمل ةرواحملا ءوس بابسأ ىف :رشع ىناثلا لصفلا

 هع [عمام 320126 5)

 . يدالو امإو جّئشت امإو ةحرق رثأ ماحتلا امإو ظلغ امإ هببس

 ةيعيبطلا ريغ تاكرحلا بابسأ ىف :رشع ثلاثلا لصفلا
 قاوفلاك حجّنشم 05 وأ «ةسبايلا (12عصم:-1ءعصطاذ»#ع) ةشعرلاك «فعضم سبي امإ اهببس

 «ءلوضف وأ : ةحتشم.ل وضف وأ ؛ سبايلا (00م9115310ه-5مدقد) جنشتلا وأ سيايلا (8110ءمانعط)

 يف امك اهدربب ةيذؤم لوضف وأ ددسلاب وضعلا ىلإ اهذوفن نع ةعنام ةّوقلا قيرط ةداس تانيشأو

 لضفلا رهظتستف ءاهتلقو ةيزيرغلا ةرارحلا نم روغلا وأ «ةريرعشقلا ىف امك اهعذلب وأ «ضفانلا

 :ةيذؤملا ةداملا هذه نإ :لوقنو . جالتخالا يف امك صلختلاو للحتلا تاظي اجير كدختتاو اذرن

 ناك نإ ىيعملا (7ة0عان#© ءايعإلا ثدحتف اهنم ىوقأ وأ ءئطمتلا ثدحتف «ةريسي ةيراخب امإ

 ةروولا + رزقا ناك ناوي اك صمم اع نإ اهرعتتم تلا ركأالا ءادعألا نم اعارلا تددسو ءاكاج
 يتوج ةنقعلا ىف تسبتحا اذإ ةيحيرلا ةداملاو . ضفانلا ثدحأ ىوقأ ناك نإو ءةريرعشقلا

 ْ . كلذ ملعاف جالتخالا

 (6ا259) ددغلاو (80م65) مظعلا ةدايز بابسأ ىف :رشع عبارلا لصفلا

 كلدلا ةنوعمل ةبذاجلا ىوقلا ةذشو ءاهسفن ىف ةبذاجلا ىوقلا ةذشو «.ةداملا ةرثك ىه

 .ددغلا نود مظعلا صخي اذهو كلذ هبشي امو «تفزلا دامض لثم ةدمضألاب نيخستلاو

 (0ددن5ءو ه1 لعقءنعمعإل) ناصقنلا بابسأ ىف :رشع سماخلا لصفلا

 تافآ امإو ءاهفعضو ةلئاحلا ةّوقلا أطخ وأ .ةداملا ناصقنل ةقلخلا لصأ ىف ةعقاو اّمإ هذه

 . ةنوفعلاو لكآتلاك لخاد نم ةراتو «دربلا داسفإو برضلاو عطقلاك .«جراخ نم ةرات ةعقاو

 (2 ومان هم ه1 ءمهانسانتاإ) لاصتالا قّرفت بابسأ ىف :رشع سداسلا لصفلا

 وأ قرحم وأ لاكأ طلخ لثمف لخاد نم يتلاو .جراخ نم امإو «لخاد نم امإ ءهذه

 . ةيصخلا خافتنا وهو : هيلقلا 201(



 ١10 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةكرحب دّدمم يطلخ وأ ءزراغ يحير وأ دّدمم يحير ءالتما لثم وأ ءعداص سّبيمو خرم بطرم
 ةذشل امإ كلذ عيمجو .زراغ يطلخ وأ ةيوق ةكرح ه هزّيمتل ندبلا يف ذفان وأ صقتنم وأ طلخلا
 ىلع ةكرح لثمو «ىعيبطلا ىرجملا ىلع ال «ةعفادلا . نم ةكرح ةدش لثم ةداملا ة ةرثكل وأ «ةكرحلا

 نم ىلا ةبابسالا امأو .ماروألا راجفنا لثمو «ةبثولاو ديدشلا حايصلا اههبشي اممو .ءالتمالا
 رضوا ناكل قرر رأ «تعلاك كلك را هب انوار بسلا هدم يح لامل راح
 بقثي مسج لثمو .ةيعوألا َعَّدَص ءالتما وأ ' ''ِخَدَش ءالخ دجو نإ اذه لثم نإف . .رجحلاك
 .ناسنإلاو ىعفألاو بلكلا بلكلاك ضعيو شهني وأ مهسلاك

 (0ه15ء5 ه؟ ن10ع2) ةحرقلا بابسأ ىف :رشع عباسلا لصفلا

 . لكأتت روثب امإو «حتفنت ةحارج امإو رجفني مرو امإ ١ يه
 (0ةنكعو ه1 58:ءالتصع) مر ولا بابسأ يف : رشع نماثلا لصفلا

 ةداملا ةهج نم ةنئاكلا امأ ءوضعلا ةئيه نم اهضعبو ةداملا نم اهضعب بابسألا هذه
 عفادلا وضعلا ةّوقف ءاضعألا تائيه ةهج نم ةنئاكلا امأو «ةروكذملا تسلا ءايشألا نم ءالتمالاف
 وأ ءدلجلاك كلذل قلخ هنأو هرهوج عبطل امإ «ءلضفلا لوبقل هؤيهتو لباقلا وضعلا فعضو
 عاستال وأ ,ةبنرألاو طبإلاو قنعلا نم نذألا فلخ ةثالثلا فطاعملا يف وخرلا محللا لثم هتفاخسل
 «ءاذغلا ةدام نم هيتأي امع قيضيف هرغصل وأ تحت نم هعضول وأ «هنع فرطلا قيضو هيلإ فرطلا
 د وو ع ماو ىلا ياي اوو ابا حاج
 وأ ؛محّلل امك ةيعيبط امإ «ةرارحلا كلتو . سبذجيف هيف ةطرفم ةرارحل امإو «ةضايرلاب هنع

 نم ءيشل مرولا ثدحي رسكلاو .تانُحسملا نم ءيش وأ ةفينع ةكرح وأ .عجو اهثدحأ ةدافتسم
 ا يل رب يل ا
 ..مرولا لبقيف ةنوفعلاو لالتبالا لبقيو ءاذغلا نم ومنلا لبقي هنأل مري دق نسلا

 قالطإلا ىلع عجولا بابسأ يف :رشع عساتلا لصفلا
 يف ملكتنلف ناويحلا ندبل ةضراعلا ةيعيبطلا ريغلا لاوحألا دحأ وه (156 مهنه) عجولا نألو

 يف ةرصحنم عجولا بابسأ ةلمجو . يفانملاب ساسحإلا وه عجولا نإ : لوقنو ايلك ًامالك هبابسأ

 ينعأو لاصتالا قّرفي سنجو «فلتخملا جازملا ءوس وهو عفوت عارجلا ربعي مخ : نيستح

 « (عمرممهمأ !ةسمةتة70621) نكمتم جازم اهرهاوج ىف ء ءاضعألل نوكي نأ فلتخملا جازملا ءوسب

 ةوقلا سحتف .دربأ وأ كلذ نم نخسأ نوكت ىتح كلذل داضم بيرغ جازم اهيلع ضرعي مث

 قفتملا جازملا ءوس امأو .ًايفانم يفانملا رثؤملا سحي نأ ملألا نإف . ملأتيف يفانملا دوروب ةساحلا
 لطبأو ءاضعألا رهوج نم نكمت دق ءيدرلا جازملا نوكي نأ لثم هب سسحي الو .ةتبلا ملؤي ال وهف

 نأ بجي ساحلا نأل «ٌسحيال هنأل عجوي ال اذهو «يلصألا جازملا هنأك راصو يلصألا جازملا

 .َرَسك :َحَدَش )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١1

 امنإ لب «هيف ةلاح يف هرّيغت ال ىتلا ةنكمتملا ةلاحلا نع لعفني ال ءىشلاو ءسوسحملا نم لعفني

 نم ّقدلا ىّمح بحاص ٌسحي ام اذهلو .هيلع وه ام ريغ ىلإ هايإ رّيغملا دراولا دضلا نع لعفني
 ةرارح نأ عم «بغلا ىّمح بحاص وأ ( مويلا ىمح بحاص هب سحي ام (120230302) باهتلالا

 ةمكحتسم قدلا ةرارح نآل «(1ءءاهنم) تبغلا بحاص ةرارح نه اريثك دشأ (116ءانع 12176) قدلا

 ظوفحم ءاضعأ ىلع طلخ ةرواجم نم ةدراو ّبغلا ةرارحو «ةيلصألا ءاضعألا رهوج ىف ةّرقتسم

 تيفي ملوا ةةجلازم ىلع اهتم وضحلا ىقب ءطلخلا اهنع ىقنت اذإ ثيحي دعب ىعيطلا اهشازم اهين
 . قدلا ىلإ ةلعلا تلقتناو تئّيشت دق نوكت نأ الإ «ةرارحلا هيف

 برقي لانم ةحصلا لاح يف دجوي دقو جيردتب وضعلا نم نكمتي امنإ قفتملا جازملا ءوسو

 ضرع «رتافلاب لب ءراحلا ءاملاب محتسا اذإ ءاتش مامحتسالاب صفاعملا نأ وهو «مهفلا ىلإ اذه

 ىلإ جّردتي امك هذلتسيف هفلأي مث «هايإ ةداضم هنع ةديعب هندب ةيفيك ْنأل ءذأتو زازئمشا هنم هل

 ريصي نأ قفتي امبرف لخادلا مامحلا يف ةعاس .اعق اذإ مث ؛هيف لماعلا دربلا ةلاح نع ةلاحتسالا

 «هدربتسي هنأ ىلع هنم رعشقا هيلع هنيعب لّوألا ءاماا بصب صفرع اذإف «ءاملا كلذ نم نخسأ هندب

 سيلف «فلتخملا جازملا ءوس وه ملألا بابسأ يسنج دحأ ناك نإو هنإ :لوقنف اذه تملع اذإف

 ءةتبلا ملؤي آل بطرلاو ضرعلاب سبايلاو تاذلاب درابلاو تاذلاب راحلا لب ءافلتخم جازم ءوس لك

 امهب رثؤي نأب سيل امهماوق ناتيلاعفنا ناتيفيك بطرلاو سبايلاو ناتلعاف ناتيفيك درابلاو راحلا نأل

 مسج نم مج رااكياباب لامس لا عع
 «لاصتالا قّرفت وهو رخآلا سنجلا نم ببس هعبتي دق هنأل ضرعلاب ملؤي امنإف سبايلا اماو

 ريغ ال لاصتالا قرفتل ايش ناك امير: ضيبقتلا ةدشل سنانلا نآل

 لاصتإلا قّرفت وه عجولل يتاذلا ببسلا نأ ىلإ عجر هبهذم ققح اذإ هنإف .«سونيلاج» امأ

 قّرفت همزلي هنأل اضيأ عجوي امنإ درابلا نأو «لاصتالا قّرفي هنأل عجوي امنإ راحلا نأو ءريغ ال

 بذجنت نأ ةلاحيو ال همزلي هعمجو هفيثكت ةدشل هنأل كلذو «(ةدهادانمد هأ؟ همدانصنال) لاصتالا

 بابلا اذه يف وه ىدامت دقو .هنع بذجني ام بناج نم قّرفتيف هدنع فثاكتي ثيح ىلإ ءازجألا

 عمج وأ قيرفتب يذؤت ينعأ «كلذ لثم يذؤت تاسوسحملا عيمج نأ هبتك ضعب يف مهوأ ىتح

 (8ناو) ّرملاو «هقيرفت ةدشل ضيبألاو ..هعمج ةّدشل ملؤي تارصبملا يف دوسألاف .قيرفت همزلي

 (8ع:101- صفعلاو ءهقيرفت طرفب تاق وذملا يف ملؤي (م6كل1 ضماحلاو (5هلغ) حلاملا و

 ةيوقلا تاوصألا كلذكو «ّمشلا يف كلذكو «ةلاحم ال قيرفتلا هعبتيف «هضيبقت طرغب ةقاملهع600

 وهف بابلا اذه يف ّقحلا لوقلا امأو 0 سلا لدا تش داريا هرحلا يسم ليرتتاي مل

 نايبلاو . لاصتا قيرفت هعم ضرعي دق ناك نإو «عجولا هتاذب ًابجوم ًاسنج - جازملا رّيغت : لعجي نأ

 فرط ىلإ ريشن دق انأ الإ ةمكحلا نم ىعيبطلا ء ءزجلا ىف لب ءٌبطلا يف سيل اذه يف ققحملا

 نوكي ال لاصتالا قّرفتو «عجولا وضعلا يف ءازجألا هباشتم نوكي دق عجولا نإ :لوقنف هنم ريسي
 قّرفت نع نوكي ال لاصتالا قّرفت نع ةيلاخلا ءازجألا يف عجولا دوجو نذإف «ةتبلا ءازجألا هباشتم

 دري تيعاو مجبر نعد كح عجوي دولا نإ ءاضيأو جازملا [ءوس] نع نوكي لب ٠ .لاصتالا

 ايشنأو .دّربتملا عضوملا فارطأ يف لب دربي ثيح نوكي ال دربلا نع لاصتالا قّرفتو «ةلمجلاب



 ١4 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 سوسحملا وه عجولاف فانم وه ثيح نم ةتغب فانم رثؤمب ساسحإ وه لاحم ال عجولا نإف
 سحأ اذإ تيأرأ .عجوم فانم وه ثيح نم فانم سوسحم لكو سكعني ّدحلاو ةتغب يفانملا

 ناك له لاصتالا قيرفت هنع ثدحي ال الثم ناكو جازملا دسفي ثيح نم جازملل دسفملا دربلاب
 ببس ةعفد جازملا رّيغت نأ فرعي اذه نمف .ًاعجو نوكي ناك لهف فانمب ًاساسحإ كلذ نوكي

 ءيش عجولا دعب ىقبي دقو .عجولا دعب عجولا ريثيف ةرارحلا ريثي عجولاو . لاصتالا قّرفتك عجولا

 هجالعب لغتشي لهاجلا هتاذب للحتي ام ةلمج نم وه لب «يقيقح عجوب سيلو عجولا ٌسح هل
 . هبرضيف

 (09ن5ع5 01 مهتم) عجو عجو بابسأ يف : نورشعلا لصفلا

 «طغاضلا «سخانلا «نشخلا ؛كاكحلا ةلمجلا هذه يه ءءامسأ اهل يتلا عجولا فانصأ

 .يئايعإلا ؛ليقثلا «ينابرضلا ءردخلا «يلسملا «بقاثلا ءوخرلا رسكملا .خسفملا ؛ددمملا

 . اسنج رشع ةسمخ يه هذهف «عذاللا

 . "ملام وأ (مانموعم0 فيرح طلخ : (56 !:هطتمع مقنم) كاكحلا عجولا ببس

 . نشخ طلخ : (156 :هانوط مد12) نشخلا عج ولا بيسو

 .هلاصتال قّرفملاك ًاضرع ءاشغلل دّدمم ببس :(16 ماءاد8 مدن0) سخانلا عجولا ببسو
 اهنآل امإ « حلا ىف ىوابتملا يعزون ايايعم ن وكت ل نقي ةيحلا ىف انو اتبع نوكيلقو

 (00113-60131616- هوك رلا نيللاو ةبالصلا ىف ءازجألا هباشتم ريغ ةنينفالو ءاشغلا هيلع ددمتي

 نوكي وأ ؛هالعأ ىلإ ًابذاج بنجلا تاذ يف مرولا ناك اذإ عالضألل نطبتسملا ءاشغلل 000”"2)
 امإ «هباشتم هريغ وضعلا سسح نألو .ءاشغلا ؛كلذل باجحلاك هتكرح ىف ءازجألا هباشتم ريغ

 . ضعب نود هئازجأ ضعبل يقرع هنا نأل امآو «عبطلاب

 بصعلا ددذمي طلخ وأ :(18120-هو) حير :(156 هدول« مدنم) ددمملا عجولا ببسو

 . هيفرط ىلإ هبذجي هنأك (1طء 365هام5) لضعلاو (1ء ه6296ر

 هفنتكت حير وأ ناكملا وضعلا ىلع قيضت ةدام هببس : (2«مدوندو مدند) طغامذلا عجولاو

 . طغضيف هيلع ضوبقم هنأك نوكيف

 ددميف اهئاشغو ةلضعلا نم للحتي ام ةدام وه : (1ءدعنسع مدنص) خسفملا عج ولا بيسو

 . ةلضعلا لب ءءاشغلا لاصتا قّرفيو ءاشغلا

 ءاشغلاو مظعلا ربت ان 558 حير وأ ةدام : (156 طءءولتسو مهتص) رسكملا عجولا ببسو

 .ةوقب ءاشغلا ل

 يمس امثإو ءاهرتو نود ةلضعلا محل ددمت ةدام : (156 10ه56 مقنه) وخرلا عجولا ببسو

 . ءاشغلاو رتولاو بصعلا نم ىخرأ محللا نأل ًاوخر

 .حلملا معط هل حلامو ءرمحألا لفلفلاك عذال معط هل يأ :حلام وأ فيرح )١(

 .قتاعلاب رحنلا لصيو فتكلا دنع عقي مظع :ةوقرتلا 23



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١66

 تاقبط نيب اميف سبتحت حير وأ ةظيلغ ةدام وه : (1ط6 طهءندع مدن») بقاثلا عجولا ببسو

 . بقثمب بقثي هنأك ٌسحيف هيف ذفنيو هقّزمي لازي الو نولوق يعم مرجك ظيلغ بلص وضع
 الإ ءوضعلا كلذ 0 ىف اهنيعب ةداملا كلت : (156 ماعرءادع مهنه) ىلسملا عجولا ببسو

 .اهقيزمت تقو ةسبتحم اهنأ

 حورلا ذفانم ماسم دادسنا امإو ءدربلا ديدش جازم امإ : (1طع لدبلا مقته) ردخلا عجولا ببسو

 . ةيعوأ ءالتما وأ .بصعب وضعلا ىلإ يراجلا ساسحلا

 ذإ ءدراب ريغ (55[80النصو) راح مرو : '' "56 طءمؤطنمو مدنم) ينابرضلا عجولا ببسو

 عجولا ثدحي امنإو راحلا ىلإ ليحتسي نأ الإ عجوي ال هنإف ًانّيل وأ بلص ناك فيك درابلا
 اساّسح هل رواجملا وضعلا ناكو راح مرو ثدح اذإ ةفصلا هذه ىلع راحلا مرولا نم ينابرضلا

 ىف نايرشلا ةكرحب ٌسحي اميلس وضعلا كلذ ناك امل هنكل ءامئاد برضت تانايرش هبرقب ناكو

 1 .ًاعجوم '' ”هنابرض راص مروو ملأ اذإف ءروغ

 «لاحطلاو ةيلكلاو ةئرلاك ساسح ريغ وضع يف مرو : (1طع طءد977) ليقثلا عجولا ببسو

 وأ لفسأ ىلإ هباذجناب ةفالغلاو ةفافللاب وضعلا بذجيف لفسأ ىلإ بذجني هلقثل مرولا كلذ نإف
 مف يف (156 0ق50ع7) ناطرسلا لثم وضعلا سح لطبأ لق ملألا سفن نأ الإ ساسح وضع ىف مرو

 . سحلا هلاطبإل عجوي الو هلقثب سحي هنإف ةدعملا

 طلخ امإو ءاّبعت ءايعإ عجولا كلذ ىمسيف بعت امإ :(156 1218انع) يئايعإلا عجولا ببسو

 ثدحي ام ىمسيو حير امإو «(1ع (ةمقام» ؟ة1عانع) يددمتلا ءايعإلا هنع ثدحي ام ىمسيو ددمم

 يحورقلا ءايعإلا هنع ثدحي ام ىمسيو عذال طلخ امإو .(16 1مل2106 1218ا0©) خفانلا ءايعإلا هنع

 ةلمج نمو .اهب صخألا عضوملا يف اهنيبت امك بيكارت اهنم بكرتيو (1طع آل 1نعئممق 1211عانع)

 ىحورق نمو يددمت نم بكرم وهو (156 41121125-00:0© يقروبلاب فورعملا ءايعإلا تابكرملا
 ْ ْ . (الا1ن عروضنا ع)

 . ةداح ةيفيك هل طلخ نم وه : (16 1مم 2111976 مقنه) عذاللا عج ولاو

 . عجولا نوكس بابسأ يف : نورشعلاو يداحلا لصفلا
 رزبو "”تبشلاك هغرفتسيو هايإ بجوملا ببسلا عطقي ام امإ : عجولا نوكس ببس

 .نييارشلا ضبن نم جتان عجو وهو :ينابرضلا عجولا (0)
 . هضبن :هنابيرض ()
 يف ماروألا جلاعتو .«بوبحلا يلغمب ةحيقتملا نويعلا لسغت (تَبَشاا ماشلا يف ىّمستو توسلا وأ :تيفلا- :(6)

 «نخاس وهو ديمكتلل يلغملا لمعتسيو .نوتيزلا تيزب بوبحلا يلغمب اهديمكتب ةيلسانتلا ءاضعألا

 دنع ةيرهشلا ةداعلا مالآ نيكستل كلذكو .ءاعمألاو ةدعملا صغم نيكستل ًاضيأ بوبحلا يلغم لمعتسيو
 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا .ءاسنلا
 ١994١. «ةقيناثلا



 ٠6١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 اهلعف كرتيو ةيسحلا ةوقلا روغتف مّونيو بطري ام امإو «ُمِلَألا عضوملا هب دمض اذإ ''"ناّبكلا
 .لوألا وه يقيقحلا نكسملاو تاردخملا عيمج لثم ردخيف دربي ام امإو «تاركسملاك

 . عجولا هبجوي اميف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

 أ «سفنتلا نع سفنتملا عنمي ىتح اهلاعفأ صاوخ نع ان و را ول

 نخسي دقو «يعيبطلا ريغ ىرجم ىلع ةلمجلابو ارتاوتم وأ ًاعطقتم هلعجي وأ «هلعف هيلع شّوشي
 .ةايحلاو حورلا نم مزهي امبو للحي امب اريخأ هدّربي مث الَّوأ وضعلا

 (15ع ىدبدعو ه1 ماعووندع) ةذللا تابسأ ىف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ك0

 اا الا ناقملا هنرال ييركر اي يا

 ناك اذإف ءاهلاعفناب ساسحإلا نوكيو ةساسحلا ةوقلاب وهف ٌسح لكو «مئالملاب ٌسح ةذللاو

 نهديعاو نساوجلا تقكأ سمللا ناك انيلو: .نتاكي ان بيستو املا ىا هذل ناك فاني وأ المت
 دشأ ةفيثكلا ةعيبطلا يوذ دنع مئالملا هساسحإ ناك مئالم وأ فانم ريثأت نم هلبقي امل أظافحتسا

 .رخآ ىوق ٌصخي يذلا نم ًاماليإ ّدشأ يفانملا هساسحإو ءاذاذلإ

 (10 هددنقع مهتم هآ طم0م) ةكرحلا ماليإ ةيفيك ىف :نورشعلاو عبا رلا لصفلا

 . خسف وأ ضر وأ ديدمت نم اهعم ثدحي امل عجوت ةكرحلا

 (16 همرصنماءما ةئيدرلا طالخألا ماليإ ةيفيك يف :نورشعلاو سماخلا لصفلا
 آ[1111101115)

 نيرمألا عامتجاب وأ دّدمت امك اهترثكب وأ عذلت امك اهتيفيكب امإ عجوت ةئيدرلا طالخألا

 (10 ءدانقع مدتص 04 ا؟/1205) حاي رلا ماليإ ةيفيك يف :نورشعلاو سداسلا لصفلا

 اهنوطبو ءاضعألا فيواجت يف نوكت نأ امإ «ةددمملا حيرلاو .ديدمتلاب ملؤت حيرلا

 تاقبط يف وأ يحيرلا جنلوقلا يف امك اهفيلو .ءاضعألا تاقبط يف وأ ؛ةدعملا يف ةخفنلاك

 ًانطبتسم وأ ءدلجلاو محللا نيبو اهنيب لضعلا لوح وأ ماظعلا قوفو ةيشغألا تحت وأ ؛«لضعلا

 اهتلقو هتدام ةرثك بسحب وهو [هنيل] لوط وأ هشاشفنا ةعرسو ردصلا لضع نطبتسي امك وضعلا

 .بسحف هلخلختو وضعلل فاصحتساو اهتقرو هتدام ظلغو

 دعب هروذب وه ناتكلا نم ًايبط لمعتسملا ء ءزجلا .يلوح .ةيناتكلا ةليصفلا نم يعارز تاين : ناتكلا 210

 .ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءائيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا .اهفيفجتو اهجضن

 ١991١. «ةيناثلا ةعبطلا



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١

 غرفتسيو سبحي ام بابسا يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ام لمأت نم امهيلع فوقولا لهسي (16 673012405) ْغا رفتسالاو (126 76552180 سابتحالا

 . كانه نم بلطيلف عارفتسالاو سابتحالا كك هانلق

 ( © ةتنوعو ه1 طع 05:5معموأ2 هم ةمختلا بايسأ ىف :نو رشعلاو نماثلا لصفلا

 . ءالتمالاو طع :ءماعغهد)

 بيطرت ىلإ ندبلا رقتفي الف هبيطرت دتشي ام لامعتسا لثمف «ةيدابلا نمو جراخ نم امإ ءهذه
 لثم ءاهيف عبطلا فرصب دسفو ندبلا يف ةداملا ترثك اعم اعمتجا اذإف «بورشملاو لوكأملا

 .ةضايرلا كرتو ةعدلا لثم «ليلحتلا عناومو ماعطلا دعب ًاصوصخو مامحلا نم راثكتسالا
 ةوقلا فعض لثم وهف لخاد نم امإو «ريبدتلا ءوسو بورشملاو لوكأملا يف هفرتلاو غارفتسالاو

 الو طالخألا رصحنتف (16 :ءاعداناه م0ا862) ةكساملا ةوق وأ ةعفادلا فعض وأ مضهي الف ةمئاهلا

 . يراجملا قيض 3 ( عفذنت

 (©ةدكعو ه2 طع ةقاطعهته) ءاضعألا فعض بابسأ يف : نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ةوقلل لماحلا حورلا ىلع وأ ءوضعلا (8049) مرج ىلع ًادراو فعضلا ببس نوكي نأ امإ

 هيف ببسلا نوكي يذلاو .ةوقلا سفن ىلع وأ ءوضعلا ىف (156 20015158 ؟ة0هنلاإن) ةفّرصتملا

 فعضت امير لتي دق قاجلا نأ لع ةرابلا ًاضوصخو مكحكتم جاو وس اامإف فعلا [ضاح

 نمل لب «مامحلا يف ماقملا لاطأ نمل ضرعي امك حورلا جازم هداسفإل رادخإلا يف درابلا لعف

 .هدسو هئاخرإب بطرلاو .هفيثكتب ذوفنلا نع ىوقلا عنمي سبايلاو . هيلع يشغ

 ىذألا رهاظ ريغ هعم ناسنإلا نوكي امب هنم ٌصخألاو بيكرتلا ضارمأ نم ضرم امإو
 ةيعيبطلا لاعفألا تناك اذإ هبصع يف وضعلا كلذ جنشت 27 او لهلهت وه ملألاو :نضارسلاو

 كلذو ةدّيج ةئيه ىلع دّيجلا كاسمإلا ىلإ رقتفم اضيأ مضهلاو .هفيلأتو فيللاب متت ةيدارإلاو اهلك

 للحت امإو «جازم ءوس امإ ءوهف حورلاب اصاخ هيف ببسلا نوكي يذلاو .(126 716:6 فيللاب

 لاعفألا ةرثكف ةوقلاب ٌصتخي يذلاو .هريغ غارفتسال عابتا ليبس ىلع نوكي وأ هّصخي غارفتساب
 ببسل ببس ةبحص ليبس ىلع حورلا للحت كلذ بحصي دق ناك نإو ةوقلا نهوت اهنإف اهرّركتو

 بابسألل بابسأ يه يتلا ةديعبلا بابسألا اهيف اندروأو ىرخأ ةهج ىلع بابسألا انددعأ اذإف
 عزفي ام اينو «ةاكاملار ءاملاو ءاوهلا داسف اهنمو «جازملا ءوس بابسأ اهنم ثدحيف ةقصالملا

 يف ةيمسلا ىوقلا راشتناو (طان عة عانمه ه/ >+ة(ءم) ءاملا خيضأو (1طع ةانصلع) نتنلا لثم اللوأ حورلا

 .ندبلا يف وأ ءاوهلا

 لاهسإلاو (11عمدم538ع) مدلا فزن لثم : غارفتسالاب 3 اان حفلا تايسأ 0057

 .ققرت :لهلهت (1)



 ل ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 هعفد ريثك ءيش اهنم لسرأ اذإ ءاقستسالا ةيئام لزبو «طالخألا قيقر يف ًاصوصخ (طنةسط06)
 ترجفنا اذإ كلذكو «ةعفد ةريثك ةّدم اهنم لاس اذإ ةريثكلا '014©(0 06 20وهعوو) ةليبدلا طبرو

 رّيغت دق ناك نإو حورلا لّلحت اهنإف ًاضيأ عاجوألاو ةطرفملا ةضايرلاو «ريثكلا قرعلاو اهسفنب
 وأ ًاعذال وأ ًادّدمم ناك ةدعملا مف عجو لثم ًاريثأت رثكأ وه ام عاجوألا هذه ةلمج نمو .جازملا

 نم غارفتسالاو ليلحتلاب فعضي امم تايّمحلاو بلقلا يحاون نم برقي عجو لكو .وضع ءزج
 ثودح ىلع نواعملا نم (18/10ءمنهع 04 طع م0865) ماسملا ةعسو جازملا ليدبتو .حورلاو ندبلا

 .ليبقلا اذه نم ريثكلا عوجلاو .يلّذحتلا فعضلا

 مف بيصي ىذأب ندبلا فعض لثم ءرخآ وضع فعضل ًاعبات هلك ندبلا فعض ناك امبرو

 نوكيف ةريسيلا تايذؤملا نم لاعفنإلا ديدش هغامدو هبلق نوكي نيحو «هتوق لحنت ىتح ةدعملا

 ةاساقم ةرثك فعضلا ببس ناك امبرو .ءيش ىندأ نم رجضلاو لالحنالا عيرس ناسنإلا اذه

 ةئرلاك هريغ نم فعضأ وأ ضعب نم فعضأ ةقلخلا يف ءاضعألا ضعب نوكي دقو ضارمألا

 .«هعضوم عافتراب غامدلا ٌصخي مل ولو هسفن نع ةقلخلا يف ّيوقلا هعفدي امل الوبق نوكيف غامدلاو

 . كلذ عيمج ملعاف ةوق هعم ىقبي الو قيطي ال امب بابسألا هذه نم ىنمي ناكل

 .فوجلا يف رهظي لّمُد وأ جارخ : ةلْيَبَدلا )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ١٠64

 لئالدلاو ضارعألا ىف :ثلاثلا ميلعتلا

 ناتلمجو الصف رشع دحأ وهو

 لئالدلاو ضارعألا يف يلك مالك : لوألا لصفلا

 ثالث ىدحإ ةروكذملا ثالثلا تالاحلا ىدحإ ىلع لدت ىتلا تامالعلاو ضارعألا
 ْ :تاالالد

 . لعفي نأ يغبني اميف هدحو ضيرملا هب عفتنيو :«سونيلاج» لاق ءرضاح رمأ ىلع امإ
 ىلع كلذب لدتسي دق ذإ هدحو بيبطلا هب عفتنيو» :«سونيلاج» لاق «ضام رمأ ىلع امإو

 ظ . «(هتروشمب ةقثلا دادزتف هتعانص ىف همذقت

 ىف همدقت ىلع هج لدتنيك بيبطلا انآ ..«افنمج هب ناعشتتوا اننا كس نأ نسا

 ْ .هريبدت بجاو ىلع هنم فقيف ضيرملا امأو «ةفرعملا

 لدي ام اهنمو ءهعضوم يف هركذنسو جازملا لادتعا ىلع لدي ام اهنم : ةّيحصلا تامالعلاو
 عضولاو ةقلخلا نوكت نأ لثم يهو (8ووءم82]-5ان58202]) ةيرهوج اهنمف «بيكرتلا ءاوتسا ىلع

 (معءالعم18ل- 12251626 ةيضرع اهنمو «لاوقألا هذه تلصف دقو يغبني ام ىلع ددعلاو رادقملاو

 وضع لكو لامكلا ىلع اهرارمتساو لاعفألا مامت نم يهو ةيمامت اهنمو «لامجلاو سحلا ةلزنمب

 غامدلا ىلع امأ «ةسيئرلا ءاضعألا ىلع لاعفألا نم لالدتسالا هجوو .حيحص وهف هلعف مت
 امأو .سفنلاو ضبنلابف بلقلا ىلع امأو ءمّهوتلا لاعفأو «ٌسحلا لاعفأو ةيدارإلا لاعفألا لاوحأبف

 محللا ةلاسغب ناهيبش لوبو زارب اهعبتي اهفعض نإف «(11:106©) لوبلاو (1606و) زاربلابف دبكلا ىلع

 . (156 5عوط مطع2أا) ي رطلا

 (156 ماناوو- ضبنلا فالتخاك ضرملا سفن ىلع ةلاد اهنم :ضارمألا ىلع ةلادلا ضارعألاو
 ضرم ىلع ةلاد اهنمو «(5696:) ىمحلا سفن ىلع ند هنإف ىمحلا ىف ةعرسلا ىف 81015105)

 ءاضخلا ىف: عرولا#ثأ ىلع لدز.ةئإف ردصلا يحاوت ىف: عجولا ناك اذإ يرادتملا نضتلاك عيشوملا
 (7ط6 ةئرلا مرج يف (5:هالنه8) مرولا نأ ىلع لدي هنإف «هلثم يف يجوملا ضبنلاكو باجحلاو

 ىلع اهنم نف لك لادلا اهلاوحأ فالتخاب ءالتمالا تامالعك ضرملا ببس ىلع ةلاد اهنمو ءلانه8)

 . ءالتمالا نم نف

 (ةزصمطماصق 220 518ءه25) ضأ رعألا

 عجولاو (ةامعمتع ؟انعم) ةداحلا ىمحلاك «ضرملا عم عطقنيو ئدتبي ةتقؤم ىهاماهنم

 ضينلاو (©00معط-1انقوز5) لاعسلاو (2زلؤم0562) سفنلا قيضو (156 م5101128 مهن») سخانلا
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 ةراتف ءمولعم تفو هل سيل ام اهنمو ؛(©!ءانقإل) بنجلا تاذ عم (11258 مادا5216[56-56) يي ا

 تامالع كلذ نمف رمألا رخآ ينأي ام اهنمو «ىّمحلل عادصلا لثم عبتي : د «ضرملا عبتي
 يف اهرثكأ هذهو بطعلا تامالع كلذ نمو . جضنلا تامالع كلذ نمو 3706 نومو) نارحبلا

 . ةداحلا ضارمألا

 (1طع ةزدصمءمامك 220 طع ةزومك) تامالعلا

 (طءةصاخلا تاسوسحملا نع امإ ؛ةذوخأم ىهو ءءاضعألا رهاظ يف لدي ام اهنم
 ريغو دربلاو ّرحلاو نيللاو ةبالصلا يف سلا لاوحأو نوللا لارخأ لثم ةموعهنا مععمعمأ5)

 قلخ نم ةذوخأملا يهو ء([6 همدصتسة28 م2606575) ةكرتشملا تاسوسحملا نع امإو .كلذ

 لثم ةنطابلا لاوحألا ىلع اهنم كلذ لد امبرو ءاهتانوكسو اهتاكرحو اهعاضوأو ءاضعألا
 فدضاقت وأ تذاَد له ءاهريداقمو (16 ؟ماطلا) ع ءيملا ىلع (1عممم# ه4 طع !ئط) ةفشلا جالتخا

 ىلع (156 808255) عباصألا رصق لثم ةنطاب ءاضعأ لاوحأ ىلع اهنم كلذ لد امبرو اهدادعأو
 ظ . (1طع ازنعم 0( [طع 11عموم) دبكلا رغص

 . ٌّيِرَصَب ؟لدي اذام ىلع رفصأ وأ ضيبأ وه وأ دوسأ وه له ءزاربلا نم لالدتسالاو
 حئاورلا نم لالدتسالا ليبقلا اذه نمو . ُيِعْمَس ٠ ءمضهلا ءوسو خفنلا ىلع ''رقارقلا نمو

 . (1طع ممكن م10 0-ماطنتكا5) لسا ىلع رفظلا بدحت نم لالدتسالاو «كلذ ريغو مفلا موعط نمو

 - .ةكرتشملا تاسوسحملا باب نم نكلو يرصب قدلاو
 ءةئرلا تاذ ىلع ةنجولا ةرمح ّلدت امك نطاب رمأ ىلع اهنم رهاظلا سوسحملا لدي دقو

 طسب لضف يضتقي امم تانوكسلاو تاكرحلا نم لالدتسالاو .ةئرلا ةحرق ىلع رفظلا بدحتو

 يشغلاو عرصلاو (4مماع»«زل) ةتكسلا لثم يه نوكسلا تاب نم ةذوخأملا ضارعألاف . هطسبن

 (1طع طئءءعمانعط) قاوفلاو ضفانلاو ةريرعشقلا لثم يهف ةكرحلا باب نم ةذوخأملاو . جلافلاو

 لاعسلاو (15ع مه5:01ءهل2402) ىطمتلا و (1طع زله م108) تؤاثتلاو (1طع 52662©) ساطعلاو

 «قاوفلاك ةيلصألا ةعيبطلا لعف نع وه ام كلذ نمف «جّئشتب ئدتبي امدنع جئشتلاو جالتخالاو
 ةيدارإ يه ام اهنمو .(16 (عم6:) ةشعرلاو جنشتلاك ةضراع ةعيبط لعف نع وه ام كلذ نمو

 لاعسلا لثم ةيدارإو ةيعيبط نم ةبكرم يه ام اهنمو .ةلململاو (156 ل156 طة20ع) قلقلاك ةفرص
 اذ ةدارالا ةفيرطلا هنق قيتسي اه اهتم «لاعبملا لكم ةحيبطلا ةدارإلا هيف قيس ام كلذ نفق #لوبلاو
 هبنملا نوكي ام اهنمو .ةدارإ نود ةعيبطلا نع ضراعلاو زاربلاو لوبلا لثم ةدارإلا اهيلإ ردابت مل
 . جالتخالاك ٌسحي ال هنأل ٌسحلا هيلع هبني ال ام اهنمو «ةريرعشقلاك سحلا هيلع

 ىف ىوقأ (156 همادهط-1طء نووأ5) لاعسلا نإف ءاهتاوذ فالتخاب امإ فلتخت تاكرحلا هذهو

 لاعسلا نم تاكّرحم ددع رثكأ ساطعلا نإف تاكرحملا ددع فالتخاب امإو «جالتخالا نم هسفن

 )١( ضيرملا هب رثأتي رييغت نم ةداحلا ضارمألا هثدحُت ام :نارحبلا .

 ) )5.ءاعمألا يف تازاغلاو حيرلا كرحت ءاّرج نم نطبلا توص :ةرقرقلا
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 ءاضعأ كيرحت عامتجاب ٌمتيف ساطعلا امأو «(156 هطء350 ردصلا ءاضعأ كي رحتب متي لاعسلا نأل

 . اعيمج (1طع 2630) سأرلاو ردصلا

 ناك نإو لاعسلا ةكرح نم ًارطخ مظعأ سبايلا قاوفلا ةكرح نإف اهيف رطخلا رادقمب امإو

 . ىوقأ لاعسلا

 (156 لفثلا جارخإ يف نيعتست امك ةيلصأ ةيتاذ ةلآب نيعتست دقف ةعيبطلا هب نيعتست امب امإو

 لاعسلا ىف نيعتست امك ةبيرغ ةلآب نيعتست دقو (116(2 35501221 طان5©5016) نطبلا لضعب 65101065)

 ء(1طع 220 :ءاعطتم8ع) عوهتلاو لاعسلا لثم ءاضعألا نم اهل ئدابملا فالتخاب امإو ؛«ءاوهلاب

 ةداملا فالتخاب امإو .يناسفن لاعسلاو «يعيبط هؤدبم جالتخالا نإف ةلاعفلا ىوقلا فالتخاب امإو

 اهتلالد رثكأو .ءاضعألا رهاظ نم لدت تامالع هذهف حير نع جالتخالاو «ثفن نع لاعسلا نإف

 . ةئرلا تاذ ىلع ةنجولا ةرمحك ةنطابلا ىلع لدت دقو ةرهاظ لاوحأ ىلع

 ىلع لدتسملا نوكي نأ يغبنيو ةنطابلا ضارمألا ىلع اهب ٌلدتسي تامالع تامالعلا نمو
 وه له هنأ وضع لك رهوج ةفرعم هنم لصحي ىتح حيرشتلاب ملعلا هل مّدقت دق ةنطابلا ضارمألا

 نم هريغ يف وأ هيف لكشلا اذهب مرولا اذه له هنأ ًالثم فرعيل هتقلخ فيكو ؛يمحل ريغ وأ يمحل
 وأ ءيش هيف سبتحي نأ زوجي له هنأ فّرعتيو .بسانم ريغ وأ هلكشل بسانم وه له هنأ ةهج

 هنع قلزي وأ ءيش هيف سبتحي نأ زوجي ناك نإو «مئاصلاك هيف لصحي امل قلزم وه ذإ ءزوجي ال

 كلذب يضقيف هعضوم فرعي ىتحو «هنع قلزي وأ هيف سبتحي نأ زوجي يذلا ءيشلا امف ءءيش

 فرعي ىتحو «هنم دعب ىلع وأ هيلع وه له (5ءالذه#) مرو وأ ©ةنه) عجو نم ٌسحي ام ىلع

 وأ هسفن هنم تثعبنا ةداملا نأو «ةكراشملاب وأ هسفن نم هل عجولا نأ ىلع يضقي ىتح هتكراشم

 نم لصفنملا هيف ذفني ٌرمم وه وأ هرهوج نم وه هنم لصفنا ام نأو ؛هكيرش نم هيلع تدرو

 اغرفتسم غرفتسملا لثم نوكي نأ زوجي له هنأ فرعيف يوتحي اذام ىلع نأ فرعي ىتحو «هريغ

 فقوي امم هلك اذه هلعف يف ةفالا لوصح نم هضرم ىلع لدتسي ىتح وضعلا لعف فرعي نأو هنع

 اذإف «حيرشتلا نم ةنطابلا ءاضعألا ضارمأ رييدت لواحملا بيبطلل دب ال هنأ ملعيل حيرشتلاب هيلع

 نيناوق ةنطابلا ضارمألا ىلع لالدتسالا يف كلذ دعب دمتعي نأ بجيف «حيرشتلا ملع هل لصح

 . ةكرس

 . ةمئاد ةيلّوأ ةلالد اهتلالدو اهتيّمكو اهتيفيكب لاعفألا تملع دقو «لاعفألا راضم نم :اهلّوأ

 امأو ءًامئاد قيدصتلا عقوت اهنألف ةمئاد امأ «ةيلوأب تسيلو ةمئاد اهتلالدو غرفتسي امم :يناثلاو

 . مرولا نم : عبارلاو . عجولا نم :ثلاثلاو . جضنلا مدعو جضنلا طّسوتب لدت اهنألف ةيلوأ ريغ

 اهتلالدو .ةبسانملا ةرهاظلا ضارعألا نم : سداسلاو . (1126 5051115©) عضولا نم :سماخلاو

 : اهنم دحاو دحاو يف لوقلا لصفنلو ةمئاد الو ةيلوأب تسيل

 هل يذلا يعيبطلا ىرجملا ىلع وضعلا لعف رجي مل اذإ هنأ وهف لاعفألا نم لالدتسالا امأ

 لاعفألا راضمو .هيف ةوقلا يذلا وضعلا يف ًاضرم عبتت ةوقلا ةفآو .ةفآ اهتباصأ ةوقلا نأ ىلع لد

 ٠7 "هانا لقأ ييشلا ىريف «هتيور كحضت رضتلاك ضقت نأ امإ «لاقفألا نزف ةتفلعت وجو ىلع

 نسبا اميري نصبلاك ددسك ذأ نزور ءارادقم لئاوااط او دعا قوت ةدعملاو ناسف برقا نمو
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 لطبت نأ امإو .همضه ءيستو ماعطلا دسفت ةدعملاكو .هيلع وه ام ريغ ىلع ةيؤر ءيشلا ىري وأ

 . ةتبلأ مضهت ال ةدعملاو ىرت ال نيعلاك

 (1هداتهذ») سابتحا قيرط نم لدي :نأ امإ ء.هوجو نمف سبتحيو غرفتسي ام لئالد امأو

 قع لدم وأ .هزارب وأ هلوب سبتحي نمل غرفتسي نأ هنأش نم ءيش سابتحا لثم يعيبط ريغ

 2 يذلاو كلذك .ال امإو ءءاضعألا رهوج نم هنأل امإ : كلذو يعيبط ريغ غارفتسا قيرط

 لدت ةثوفنملا قلحلاك هرهوج سفنب لدي نأ امإ :هنأل ةثالث هوجوب لديف ءاضعألا رهوج نم

 تناك نإ اهنإف جحسلا يف ةزرابلا ةرشقلاك هرادقمب نا نأ امإو «ةئرلا ةبصق يف ٍلكأت ىلع

 ىلع تلد ةقيقر وأ .(16 اد:عم 1ماءعوانمعو) ظالغلا ءاعمألا ىف ةحرقفلا نأ ىلع تلد ةظيلغ

 ىلع لدي هنإف رمحألا (16 540352005) يرشقْلا بوسرلاك هدا لدي نأ امإو .قاقرلا ىف اهنأ

 ةناثملاك ةيبصعلا ءاضعألا نم هنأ ىلع لدي هنإف . ضيبألاو ةيلكلاك «ةيمحللا ءاضعألا 0 هنأ

 ىعيبط ريغ هنأل امإ لديف ءاضعألا رهوج نم ال هنأ ىلع لدي يذلاو . (15ع 5120067 7ءولعد)

 كلا يعيبط ريغ هنأل امإو جرخ اذإ مدلاو (156 طءمنعس طتصمانعو) ةميلسلا طالخألاك ء«جورخلا

 يعيبط ريغ هنأل امإو نكي مل أ جورخلا داتعم ناك (1ع 12ءعءمرت2م0562] 000[5) دسافلا مدلاك

 يعيبط ناك نإو رادقملا يعيبط ريغ هنأل امإو .(156 هةلهانن) ةصحلا لثم قالطإلا ىلع رهوجلا

 ريغ هنأل امإو «نيريثكلاو نيليلقلا (1ط6 دءنه6) لوبلاو لفثلاك رثكي وأ لقي نأب امإ كلذو «جورخلا

 يعيبط ريغ هنأل امإو نيدوسألا لوبلاو (556 65) زاربلاك جورخلا داتعم ناك نإو ةيفيكلا يعيبط

 .قوف نم سواليإ ةلع يف جرخ اذإ زاربلا لثم جورخلا داتعم ناك نإو «جورخلا ةهج

 هنإف هعضومب لدي نأ امإ ؛عجولا نأ كلذو :نيسنج يف رصحنت يهف عجولا لئالد امأو
 لاحطلا ىف وهف راسيلا ىف ناك نإو «(116 !1:ه,-186 طعم81) دبكلا ىف وهف نيميلا نع ناك نإ الثم

 ا ْ ْ . (1طع ةماععم)

 ىلع لد اليقث ناك نإ ءالثم بابسألا ميلعت يف هانلصف ام ىلع هببس ىلع هعونب لدي دقو
 .ةداح ةدام ىلع عاذللاو ةريثك ةدام ىلع لدي ددمملاو ءهّسح لطاب وأ ساسح ريغ وضع ىف مرو

 ءارفصلا ىلع ة ”هرمكيلاك هرهوج نمامإا هجوأ ةثالث نمف ف (156 :»ءالن»8) مرولا لئالد امأو

 ءدبكلا دنع هنأ ىلع الثم لديف نيميلا ىف نوكي يذلاك هعضوم نم امإو .ءادوسلا ىلع بلصلاو

 لد ًايلاله ناكو نيميلا دنع ناك نإ هنإف هلكشب امإو ءلاحطلا ةيحان يف هنأ ىلع ٌلديف راسيلا يف وأ
 . اهقوف يتلا ةلضعلا يف هنأ ىلع لد ًالواطم ناك نإو ءدبكلا سفن يف هنأ ىلع

 نم امأ .تاكراشملا نم امإو ؛«عضاوملا نم امإف .(156 ممدنت#) عضولا لئالد امأو

 ببس نم (1868886:) عبصألا يف ملأ ىلع لدتسي امكف تاكراشملا نم امأو .رهاظف عضاوملا
 . قنعلل يذلا بصعلا جاوزأ نم سداسلا جوزلا يف ةضراع (مدنضل-5(ةعمدس#) ةفآل هنأ قباس

 (156 0!1ءمه1] ةيصاخلا ضارمألا نيب قرفلا تامالع ىف :ىناثلا لصفلا

 اهيف (156 ةءءمدلدصب لتدووووو) كراشملاو ل356569)

 سأرلا كراشي امك ةكراشملاب ضرعت دقو ءوضع يف ًأءدَّب ضرعت دق ضارمألا تناك املو
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 نأ بجي هنإ :لوقنف ةلصاف ةمالعب نيرمألا نيب قرفلا ّدحن نأ بجاوف ءامهضارمأ يف ةدعملا
 يناثلا ءانف دعب ىقبي امهيأ لمأتيو كراشم رخآلاو «يلصألا هنأ سدحيف ًالوأ ضرع امهيأ لمأتي

 ضرعي يذلا وه هنأ هرمأ نم سدحي كراشملا نإف دضلابو ؛كراشم رخالاو «ىلصألا سدحنف

 ةّلغلا تناك امبر هنأ وهو طلغ اذه نم ضرعي دق نكل .لوألا نوكس عم نكسمي هنأو ًاريخأ

 يكرشلا ضرملا روهظ دعب اهررض ٌسحي مث ءاهئادتبا يف ةملؤم ريغو ةسوسحم ريغ ةيلصألا
 هنأ ضراعلاو كراشملاب نظيف اهل لاَ اهدعب ضراع ةقيقحلاب وهو .(16 566020357 ل15685)

 ليبسو ًالصأ يلصألا نع لفغو ؛هدحو ضراعلاب الإ نطفي مل امبر وأ ءيلصألا ضرملاو
 عجيريسلا ةيلعازي كلذو «ءاضعألا كراش ملاع هيشطلا نوكي نأ طلغلا اذه نم زّرحتلا

 ريغ وأ ايو اهنم ناك امو « وضع وضعب ةعقاولا تافآلاب افراعو ((1 طع ةذمه1022ا/)

 نوكي نأ نكمي امل هلّمأت دعب الإ يلصأ هنأ هيف مكحي الو ضرملا يف فقوتيف سوسحم
 ءاضعألا يف نوكت نأ نكمي يتلا ضارمألا تامالع نع ضيرملا لئاسيف «هل ًاعبت هضورع
 انف اضرع ةريثم الو ًارهاظ املأ ةملؤم الو ةسويسحم ريغ نوكت وأ ؛«ليلعلا وضعلل ةكراشملا

 كلذ لثمل ضراوع اهنأ ضيرملا لعجيو .ةسوسحم اهنع ةديعب رومأ اهعبتي امنإ اهنكل ءاهنم
 راضمل هلمأت هنم يدتهي ام رثكأو .بيبطلا ةفرعم كلذ ىلإ ي يدهي امنإ لب «ديعبلا لصألا

 .هيف كراشم ضرملا نأب مكح ةقباس اهدجو اذإو «لاعفألا

 ءاضعأ ضارمأ نع ةرخأتم اهضارمأ نوكت نأ اهلاوحأ رثكأ ءاضعأ ءاضعألا نم نأ ىلع
 سكع امأو :(765:05330) ةدعملا ةكراشمب هضارمأ نوكت لاوحألا رثكأ يف سأرلا نإف «ىرخأ

 صخي يتلا امأف . ماع هجوب ةضراعلاو ةيلصألا ةجزمألا تامالع كيدي نيب عضن نحنو . لقأف كلذ
 ام َّنِإَف : ([ط6 ةصنعاانت2 41568565) بيكرتلا ضارمأ تامالع امأو . هباب يف لاقيسف ًاوضع ًاوضعاهنم

 ماروألاو ةذسلاو ءالتمالا ىوس ام نإف «نطاب نم ناك امو ءهفرعي ّسحلا ّنِإف ءارهاظ اهنم ناك

 مررالر ابا رزاجمالا رو مواويل ركل ىلا هرصح رسعي لاصتالا قّرفتو
 رجلا ليزا ىلر رك ريالانللا عيمجلا نارا هارتم ارضع رك

 ةجزمألا تامالع يف : ثلاثلا لصفلا

 .ةرشع ةجزمألا لاوحأ فّرعتي اهنم ىتلا لئالدلا سانجأ

 واسم وه له هنأ لمأتي نأ هنم فّرعتلا هجوو « (15عء :هانعط-1طع مه1م240ه) سململا :اهدحأ

 لعفنا نإو «لادتعالا ىلع لد هاواس نإف ؛لدتعملا ءاوهلاو ةلدتعملا نادلبلا يف حيحصلا سمّلل
 هبلصتسا وأ يعيبطلا قوف ةنالتسا هنالتسا وأ ,نخس وأ دربف جازملا حيحصلا سماللا هنع
 انيل هديزي امم كلذ ريغو ءامب مامحتسا وأ ءاوه نم ببس كانه سيلو «يعيبطلا قوف هنشختساو
 اهنيل يف نيديلا رافظأ لاح نم فّرعتي نأ نكمي دقو «جازملا لدتعم ريغ وهف ةنوشخ وأ
 نيللا نم مكحلا نأ ىلع .بيرغ ببسل كلذ نكي مل نإ «ندبلا جازم لاح اهسبيو اهتنوشخو

 كلذك نكي مل نإ هنإف ا ا يو ا

 عبطلاب نّيِل هنأ مهوتيف «هليلحتب لدتعملا نع ًالضف نشخلاو بلصلا سململا ةراحلا نّيلي نأ نكمأ



 6 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 . ًاسباي مهوتيف هفيثكتو هدامجإ لضفب لدتعملا نع ًالضف نّيللا سململا درابلا بلصي نأو «بطرو
 جازملا دراب وه نم رثكأو هظلغلف نيمسلا امأو «ًادماج هداقعنالف جلثلا امأ .نيمسلاو جلثلا لثم
 . هيف رثكت ةجاجفلا نأل افيحن ناك نإو «ندبلا ني

 ء(1طع 121 -ةانعا مانل) محشلا و (16 ةعوط 2621) محللا نم ةذ وخأملا لئالدلا سدج يناثلا و

 .زّلت كانه نوكيو ةرارحلاو ةبوطرلا ىلع لد أريثك ناك اذإ رمحألا محللا نإف
 . ةرارحلاو سبيلا ىلع لد ريثك محش كانه سيلو أريسي ناك نإو

 نإف «ءلّمرت كانه نوكيو ةدوربلا ىلع ًامئاد نالديف محشلاو (156 !ةواننف 680 نيمسلا امأو
 مدلا ةدقعل عوجلا ىلع فعضي هبحاص ناكو مدلا نم ةلقو قورعلا نم قيض كلذ عم ناك

 مل نإو «يعيبط يلبج جازملا اذه نأ ىلع لد «هب ةيذغتلا ىلإ ءاضعألا ةجاحل ئيهملا يزيرغلا
 ىلع ٌلدت محشلاو نيمسلا ةلقو .بستكم جازم هنأ ىلع لد ىرخألا تامالعلا هذه نكت
 رثكيو دبكلا ىلع لقي كلذلو «دربلا هلعافو مدلا ةموسد هتدام ءمحشلاو نيمسلا نإف «ةرارحلا
 ال ةداملل (156 انعم 156 طعم2:) دبكلا ىلع هترثك قوف بلقلا ىلع رثكي امنإو ءءاعمألا ىلع

 امهدومج نإف ءمحشلاو نيمسلاو ةداملا كلت لثمب ةقلعتم ةعيبطلا نم ةيانعلو ةروصلاو جازملل

 . اهترثكو ةرارحلا ةلق بسحب رثكيو لقي ندبلا ىلع
 راحلا ندبلا وه محشلاو نيمسلا نم ةرثك الب (156 8ءوطال“ 16 جحانقءاتل2) ميحللا ندبلاو

 .ةبوطرلا يف طارفإلا ىلع لد ؛ليلق محشو نيمس عمو ءرمحألا محللا ريثك ناك نإو بطرلا
 . بطر دراب ندبلا نأو ةبوطرلاو دربلا يف طارفإلا ىلع لد اطرفأ نإو

 مث دربلاو ّرحلا يف لدتعملا سبايلا مث سبايلا راحلا مث سبايلا درابلا نادبألا 007
 ظ . سييلاو ةبوطرلا يف لدتعملا راحلا

 هوجولا هذه ةهج نم ذخؤي امنإو «(196 طة:1:) رعشلا نم ةذوخأملا لئالدلا سنج :ثلاثلاو

 يف لوصألا دحأ هنولو .هتدوعجو هتطوبسو هظلغو هتقرو هتلقو هترثكو هؤطبو تابنلا ةعرس يهو
 تابنلا دقاف وأ تابنلا ءيطبلا نأ وهف «هتابن مدع وأ هئطبو هتابن ةعرس نم لالدتسالا امأو .كلذ

 ءًادج بطر جازملا نأ ىلع لدي ًالصأ مدلل مداع ندبلا نأ ىلع ةلاد تامالع كانه نكي مل اذإ
 كره هتالوريو هترارح ىلع لدعتي نكلو: 6 ةسويبلا' ىلإ ره لبا هطرلا كللذي نالبلا نييلف عرشأ نإ

 رثكو ًادج رعشلا تابن عرسأ «ةسوبيلاو ةرارحلا تعمتجا اذإ هنكل .هانركذ امم ىرخأ لئالد
 نود نابشلا ىف امك ةيناخدلا ةرثك ىلع لدي ظلغلاو «ةرارحلا ىلع لدت ةرثكلا نأل كلذو .ظلغو
 -  .امهدض عبتي امهدضو «ةيناخد ال ةيراخب مهتدام نايبصلا نإف «نايبصلا يف ام

 سبيلا ىلعو ةرارحلا ىلع لذ ط6 هدساتنصءوو) ةدوعجلا نإف لكشلا ةهج نم امأو

 اذهو ء(1طع م0165) ماسملا و 16 هانكد أنتم 01 هه عاتل) بقثلا ءاوتلا ىلع لدت ذك و (1طع 102972655)

 ىلع ّلدت (156 انهطنمءووطةنت) ةطوبسلاو .نارّيغتي نالّوألا ناببسلاو . جازملا رّيغتب ليحتسي ال

 .ةفيعض اهلعج :فصقأ )١(
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 ةةدوزربلا ىلع نزع ١" "ةيوهسلاو ةقرارحسلا ىلع ذو ةاوسلا# ةوللا يح هيفانأو كلا هادا
 «بيشلا يف امك ةدوربو ةبوطر ىلع امإ «لدي ضايبلاو «لادتعالا ىلع نالدت ةرمحلاو ةرقشلاو

 . ضايبلا ىلإ ةرضخلا وهو هداوس خالسنا نم فافجلا دنع تابنل ضرعي امك ديدش سبي ىلع امإو
 دنع (156 80815655) بيشلا ببسو . ةفمجملا ضارمألا باقعأ ىف سانلا ىف ضرعي امنإ اذهو
 ءاذغلا مزلي يذلا "”جّركتلا وه «سونيلاج» دنعو «مغلبلا نول ىلإ ةلاحتسالا وه ««سيلاطوطسرألا
 نيلوقلا تلمأت اذإو .ماسملا يف هذوفن ةدم ةكرحلا ءيطب ناكو أدراب ناك اذإ رعشلا ىلإ رئاصلا
 جّركتملا ضاضيبا يف ةلعلاو . مغلبلا نوللا ضايب يف ةلعلا نإف «نيبراقتم ةقيقحلا يف امهتدجو

 عقوتي الف «ىعاري نأ يغبني رعشلا يف ًاريثأت ةيوهألاو نادلبلل نإف اذه دعبو «يعيبطلا ىلإ وهو دحاو
 ىتحب رعت دا زبه ىلقضلا ىف الو“ هل يذلا ةجارم لادععا ىلع ةب لدعم رعق ةرقش ىجتالا نم
 نابشلا نإف رعشلا رمأ ىف ريثأت اضيأ " ”نانسأللو .هبسحب يذلا هجازم ةنوخس نلفت لدتسي

 ىلع لات ىلا قف رعشلا ةرقكو 6 ةطسوتسلاك ل وهكلاو ةيبلاببقلا# ةايعصلاو هييبوتعتلاك
 0 .لاحلا يف يوادوس هنأ ىلع خيشلا يفو ءربك اذإ ةيوادوسلا ىلإ هجازم ةلاحتسا

 نإف ,(16 ءم1ه+ ه4 طع 620 ندبلا نول نم ةذ وخأملا لئالدلا سنج وهف : عبا رلا امأو

 ٌرفصال يوارفص طلخو ةرارح عم ناك ول هنإف «ةدورب عم هتلقو مدلا مدع ليلد ضايبلا

 ؛ةريثكلا ةرارحلا ىلع نالدي ةرقشلاو ةرفصلاو .ةرارحلا ىلعو مدلا ةرثك ىلع ليلد رمحألاو

 لدت دقو «يرارملا مدلا وأ مدلا ىلع ةرقشلاو «"*”(556 طناه5) رارملا ىلع لدأ ةرفصلا نكل

 . (1526 ه02921655620) نيهقانلا نادبأ يف نوكت امك رارملا دجوي مل نإو مدلا مدع ىلع ةرفصلا

 ىلإ ليحتسيو ليلقلا كلذ دّمجيو مدلا هل لقيف دربلا ةدش ىلع ليلد (1طع 1>نواعتسعدو) ةدومكلاو

 «سبيلاو «دربلا ىلع ليلد يناجنذابلاو .ةرارحلا ىلع ليلد مدآلاو دلجلا نول رّيغتو .داوسلا

 .ةيمغلبلاو دربلا فرص ىلع لدي (16 انصعاناع#) يصجلاو . ءادوسلا فرص عبتي نول هنأل

 «ةرضخ ىندأ عم ضايب هنأل ام ةيوادوس عم ةبوطرلاو ةدوربلل ليلد (1ء 1ء20ءه) يصاصرلاو

 دق وه ام داوسلا ىلإ دماج مدل ةعبات ةرضخلاو . ةبوطرلا جازملا وأ مغلبلا نولل ًاعبات ضايبلا نوكيف
 نإف رمألا رثكأ يفو . ليلق رارم عم يمغلب درب ىلع لدي (1610057) يجاعلاو .هرّضخف مغلبلا طلاخ

 ريساوبلا للع يفو «داوسو ةرفص ىلإ لاحطلا ببسبو «ضايبو ةرفص ىلإ دبكلا ببسب رّيغتي نوللا
 . هلتخي دق لب مئادلاب اذه سيلو «ةرضخو ةرفص ىلإ (16 ما1ءو-1طع 11ءمممط0105)

 .يوق ندبلا يف ةبراضلاو ةنكاسلا قورعلا جازم ىلع ناسللا نول نم لالدتسالاو

 ينول فالتخا دحاو ضرم يف ضرع امبرو «يوق غامدلا جازم ىلع نيعلا نول نم لالدتسالاو
 دحاو ضرم ىف «دّوست هجولا ةرشبو « ضيبي دق (156 1هدودع-آنسعان2) ناسللا نأ لثم نيوضع

 ١ .رارملا نم ةقرحلا ةذشل ضراعلا (1ءاءمدك-12:50106) ناقريلا لكم

 .ةرقشلا :ةيوهصلاو رقشألا :بهصألا )١(

 . 10 صانقأ, 10 همانل دأسفلا وهو : جركتلا مف

 .لقعلا ةدشو ةوقلا :رارملا (4) .(رمعلا) نسلا رابك :نانسألا (9)



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ؛ (15ع دره16 ه4 اطعمدعدصو) ءاضعألا ةئيه نم ةذوخأملا لئالدلا سنج وهف : سماخلا امأو

 رصقو «قيض ريغ نم اهرودق يف اهمامتو فارطألا مظعو ردصلا ةعس هعبتي راحلا جازملا نإف
 عيمج نأل «لصافملا نم اهبرقو لضعلا مظعو هتوقو ضبنلا مظعو اهروهظو قورعلا ةعسو

 ىوقلا روصقل هذه دادضأ اهعبتي ةدوربلاو .ةرارحلاب متي ةيبيكرتلا تائيهلاو ةيبسنلا ليعافألا

 فشق هعبتي سبايلا جازملاو .(186 ه:ءةانهو) قيلختلاو ءاشنإلا لاعفأ ميمتت نع اهببسب ةيعيبطلا

 نوكو فنألاو (آةئزلها) ةرجنحلا ىف (©ةتاناد 0 فيراضغلا روهظو (1هذ50) لصافم روهظو

 (756 :هدعانمد] ه؟اطع ءاضعألا لاعفنا ةعرس نم ةذوخأملا لئالدلا سنج وهف :سداسلا امأو

 سنجلا يف ةلاحتسالا ذإ جازملا راح وهف ةرساعم الب ًاعيرس نخسي وضعلا ناك نإ هنإف ؛معههو)

 «هنيعب كلذل دضلاب رمألاف ًاعيرس دربي ناك نإو ةداضملا ىلإ ةلاحتسالا نم لهسأ نوكت بسانملا

 ال هدض نع لعفني امنإ ءيشلا نأ ًانيقي فرعن انإف دضلاب نوكي نأ بجي رمألا نإ :لئاق لاق نإف

 اذه نع باوجلاو . ىلوأ هبشلا نم لاعفنالا نوكي نأ بجوي هتمدق يذلا مالكلا اذهو «ههبش نع

 .ةعيبطلاو عونلا يف ةدحاو هب هيبش وه ام ةيفيكو هتيفيك يذلا وه هنع لعفني ال يذلا هيبشلا نأ

 سيل يذلا نوكيف «نافلتخي ءنخسأ امهدحاو نانيخسلا لب «دربألاب ًاهيبش سيل نخسألاو

 لعفنيو ءراح ال هيلإ سايقلاب دراب وه ثيح نم لعفنيف ءًادراب نخسألا ىلإ سايقلاب وه نخسأب
 ضقني رخآلاو هيفاش ئوقأ نت نّيعيو هتيفيك يّمني امهدحأ نأ الإ «درابلا نعو هنم دربألا نع ًاضيأ

 رخآ ًائيش انهه نأ ىلع . لهسأ هيف ام ىوقأ نيعي نيعيو هتيفيك يمني ام ىلإ هتلاحتسا نوكيف هتيفيك

 عرسي امنإ هعبط يف جازملا راحلا نأ لثم اهيف صقان وهو ةيفيكلا يف هكراشي ام ضعبب ٌصتخي
 جازملا هوحني امل قواعملا دربلا وه يذلا دضلا ريثأت نم راحلا لطبي امل هيف راحلا ريثأتل هلوبق

 دادتشا نواعتلا كلذ عبتيف «نيخستلا ىلع انواعت عناملا لطبو ايقتلا اذإف «نيخست ةدايز نم راحلا

 نإف لادتعالا لطبي نأ (16 ه«:ةههلل طم#) يجراخلا راحلا لواح اذإ امأو . نيتيفيكلا نم مات

 ةراحلا مومسلا نأ ىتح هل ةمواقم ءايشألا ذشأ لخادلا (1طءذممه66[2 00 يزيرغلا راحلا

 ةعيبطلل ةلآ ةيزيرغلا ةرارحلا نإف .ةيزيرغلا ةرارحلا الإ اهرهوج دسفي الو اهعفدي الو اهمواقي ال

 تو هك هليلحتو هراخب ةيحنتو هعفد ىلإ حورلا ايرجك هراولا ناحلا رض عقدت

 ةراولإا ”قواعتو عزانت امنإ اهنإف ةدوربلل ةيصاخلا هذه تسيلو . ةداضملاب دراولا درابلا ررض ًاضيأ

 ةيزيرغلا تابوطرلا يمحت يتلا يه ةيزيرغلا ةرارحلاو .درابلا دراولا عزانت الو طقف ذ ةداضملاب راحلا

 ةيوق تناك اذإ (1«1مهقغع طالصمانم) ةيزيرغلا ةرارحلا نإف «ةبيرغلا ةرارحلا اهيلع يلوتست 7 نأ نع

 مضهلاو (1طع هنت 200) حضنلا ليبس ىلع تابوطرلا يف فّرصتلا نم اهطسوتب ةعيبطلا تنكمت

 نع تعئنتماو اهقيرصت جهن ىلع تابوطرلا تكّرحتف ةحصلا ىلع اهظفحو (156 لنوءةانه5)

 .نفعي ملف ةبيرغلا ةرارحلا فيرصت جهن ىلع كرحتلا

 اهنيب ةطسوتملا ةلآلا فعضل تابوطرلا نع ةعيبطلا تلخ ةفيعض ةرارحلا هذه تناك نإ امأ

 .رخؤت :قواعت )١(

 ١١م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 تلوتساو اهنم تنكمتف فيرصتب ةلوغشم ريغ ةبيرغلا ةرارحلا اهتفداصو تفقوف «تابوطرلا نيبو
 ةيفانم ةدوربلاو ءاهلك ىوقلل ةلآ ةيزيرغلا ةرارحلاف «ةنوفعلا تثدحف ةبيرغ ةكرح اهتكّرحو اهيلع
 «ةيزيرغ ةدورب لاقي الو « (1مه316 ©0102659) 00 ةرارح لاقي اذهلف «ضرعلاب الإ عفنت ال اهل

 . ةرارحلا ىلإ بسني ام ندبلا ةيئادخدك نم ةدوربلا ىلإ بسني الو

 ىلع لدي امهلادتعا نإف «(51همزب ههه >ةاععقبامعدو) ةظقيلاو م ونلا لاحف : عباسلا امأو ظ

 ةرارحلاو سبيلل ةظقيلا ةدايزو ةدوربلاو ةبوطرلاب مونلا ةدايزو .غامدلا يف اميس ال جازملا لادتعا

 . غامدلا يف ةصاخ

 ىلع ةرمتسم تناك اذإ لاعفألا نإف «لاعفألا لئالد نم ذوخأملا سنجلا وهف :نماثلا امأو

 تاكرح ىلإ اهتهج نع ترّيغت نإو «جازملا لادتعا ىلع تلد «ةلماك ةمات يعيبطلا ىرجملا

 وشنلا ةعرس لثم ةرارحلا ىلع لدت اهنإف تعرسأ اذإ كلذكو «جازملا ةرارح ىلع تلد ةطرفم

 تلباكتو تتعف.نأ تدلت نإو «(1طء 46م1202) نانسألا تابن ةعرسو رعشلا تابن ةعرسو

 جازم ببسب ًاعقاو اهروتفو اهدّلبتو اهفعض نوكي دق هنأ ىلع .جازملا ةدورب ىلع تلد «تأطبأو

 ببسب توفي دقو ءفعضلا عم يعيبطلا ىرجملا نع رييغت نع كلذ عم ولخي ال هنأ الإ ءراح

 وأ راحلا جازملا ببسب لطب امبرف «مونلا لثم صقنيو ةيعيبطلا لاعفألا نم ًاريثك ًاضيأ ةرارحلا

 ةلمج نم نوكت ال اهنأ الإ ؛مونلا لثم دربلل ةيعيبطلا لاوحألا ضعب دادزي دق كلذلو «صقن
 ةجاح ةحصلاو . ةايحلا يف هيلإ ًاجاتحم سيل مونلا نإف ببسبو طرشب لب ًاقلطم ةيعيبطلا لاوحألا
 امل وأ « (1طء ؟ةنعن6) بعتلا نم هل ضرع امل لغاوشلا نع حورلا نم لخت ببسب لب ةقلطم

 . نيرمألاب ءافولا نع هزجعل ءاذغلا (156 كن عءءانمه») مضه ىلع بابكإلا نم هيلإ جاتحي

 ناك نإو . ل ا يي وا :نذإف

 .مسالا كارتشاب ةرورضلا ىلع لاقي يعيبطلا نإف ءيرورض وه ثيح نم ايعيبط جورخلا كلذ
 امأو .متتو لاعفألا لدتعت نأب كلذو ؛لدتعملا جازملا ىلع وه امنإ هلئالد ّحصأ مسقلا اذهو

 ىلع ةلادلا ةيوقلا لاعفألا سنج نمو .ةينيمخت ةلالدف ةبوطرلاو ةسوبيلاو دربلاو ّرحلا ىلع هتلالد

 نإو فرطلاو تاكرحلا ةعرسو بضغلاو هلاصتاو مالكلا ةعرسو هتراهجو توصلا ةوق ةرارحلا

 . لعفلا وضعب صاخ ببسب لب «ماع ببسب ال هذه عقت دق ناك

  عفدي ام ةيفيكو (8:ماناونود 0؟ ءقءأع ص24165) لوضفلل ندبلا عفد سنج عساتلا سنجلاو

 غبصو ةيوق ةحئار هل اراح كلذ ريغو قرعلاو لوبلاو زاربلا نم زربي ام ناكو ٌرمتسا اذإ عفدلا نإف
 .دراب وهف هفلاخي امو ءراح وهف خابطناو ءاوشنا هل امل خابطناو ءاوشناو غبص نم :هل امل

 يوقلا درحلا نأ لثم اهتالاعفناو اهلاعفأ ىف سفنلا ىوق لاوحأ نم ذوخأم : رشاعلا سنجلاو

 طاقتلاو ةوايعلاو هاحترلا ةدوحتو نذقلا نسخبو ةحاقولاو مادقألاو مهقلاو ةئطفلاو نجضلاو
 ىلع اهدادضأو ةرارحلا ىلع لدي «ءىش لك نم لاعفنالا ةلقو لسكلا ةلقو قالخألا ةيلوجرو

 لاوزو ةسربنلا ىلع لدي كلذ نيعو طويحملاو: لكشتملاو اضولاو درمعلا كايتو. ةةؤودلا
 ىلع بلغ نم نإف «تامانملاو مالحألا ليبقلا اذه نمو .ةبوطرلا ىلع لدي ةعرسب تالاعفنالا
 وأ «جلثي هنأك ىريف درب هجازم ىلع بلغ نمو سمشي وأ نارين يلطصي هنأك ىري ةرارح هجازم



 ١س ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 هانركذ يذلا اذهو .لاقي اميف هطلخ سناجي ام طلخ لك بحاص ىريو دراب ءام يف سمغنم وه

 . (1طع 00هدقاتاان00) ةينبلا لصأ يف ةعقاولا ةجزمألا تامالع باب نم وه امنإ هرثكأ وأ هلك

 تاّيمحلاب ذأتو ءذؤم ندبلل لاعتشا ىلع لدي اهنم راحلاف : ةيضرعلا ةبيرغلا ةجزمألا امأو
 مفلا يف ةرارمو ةدعملا مف يف باهتلاو طرفم شطعو ةرارحلا ناروثل تاكرحلا دنع ةوق طوقسو

 تادّربملاب فشتو تانخسملا نم هلوانتي امب ذأتو رتاوتلاو ةديدشلا ةعرسلاو فعضلا ىلإ ضبنو

 . فيصلا يف لاح ةءادرو

 ةرثكو لصافم ءاخرتساو شطع ةلقو مضه ةلقف «يعيبطلا ريغ درابلا جازملا لئالد امأو

 . ءاتشلا ىف لاح ةءادرو نخسي ام لوانتب فشتو تادتّبملا لوانتبو .تالزنلاب ذأتو ةيمغلب تاّيمح

 باعل ناليسو لّمرت عم نوكتو ةدوربلا لئالدل ةبسانمف يعيبطلا ريغ بطرلا لئالد امأو

 .نافجأ جّيهتو مون ةرثكو بطر وه ام لوانتب ذأتو مضه ءوسو ةعيبط قالطناو طاخمو

 اها واتي ذأتَو ضراع لوحنو رهسو فشقتف ىعيبطلا ريغ (16 132655)1) سبيلا لئالد امأو

 نهدلاو راحلا ءاملل لاحلا ىف فاشتناو بطري امب فشتو فيرخلا يف لاح ءوسو سبي نم هيف
 . ةلمجلا هذه ملعاف امهل لوبق ةدشو فيطللا

 (1طع ءوانهطأع جا نملا لدتعملا تامالع لصاح يف : عبا رلا لصفلا

 ع0 2213116111)

 ةسوبيلاو دربلاو رحلا ىف سململا لادتعا : ىه انلق امم ةطقتلملا ةعومجملا هتامالع

 (1طع مطؤنةنوانع) ةنحسلا لانععاو .ةرمحلاو ضايبلا يف نوللا لادتعاو «ةبالصلاو نيللاو ةبوطرلاو

 هنع ةيربتملا محللا ىلع ةبكارلا نيبو ةرئاغلا نيب , هقورعو نمسلا ىلإ ليمو «ةفاصقلاو نمسلا يف
 ةدوعجلاو 2700م طتسم طقنممل) ريغزلاو "" 7ع مازن مف ءطند) بيزلا ىف رعشلا لادتعاو ارا

 ام داوسلا ىلإو ءابصلا نس يف وه ام ةرقشلا ىلإ «(156 اعط 655 ل ةطوبسلاو (16 هانكان2655)

 نم ةوقو ةسالسو اهتاكرح يف ءاضعألا ةاتاومو ةظقيلاو مونلا لاح لادتعاو «بابشلا نس يف وه

 رّوهتلا نيب طّسوتلا ينعأ «طيرفتلاو طارفإلا نيب قالخألا نم طّسوتو ركذتلاو ركفتلاو لّيختلا

 اهلك لاعفألا مامتو سفنلا طوقسو هيتلاو شيطلاو ةواسقلاو ةقدلاو لومخلاو بضغلاو نبجلاو

 ةبيطلا حئاورلا نم ةسنؤم ةذيذل همالحأ نوكتو .فوقولا لوطو هتعرسو ومنلا ةدوجو ةحصو
 ةوهش لدتعم ًاشه هجولا قلط ًابّبحم هبحاص نوكيو «ةجيهبلا سلاجملاو ةذيذللا تاوصألاو
 ندبلا عيمج يف ةبسنلاو (156 7655615) قورعلاو دبكلاو ةدعملا يف ءارمتسالا ديج بارشلاو ماعطلا

 . ةداتعملا يراجملا نم هنم لوضفلا ضاقتنا يف لاحلا لدتعم

 )١(. رعشلا ةرازغ :بتفزلا .

 .رعشلا ليلق :رعزأ لاقيو :رعزلا (؟)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا لم

 هتقلخ يف لاحلا دّيجب سيل نم تامالع يف : سماخلا لصفلا

 نع جورخلا يف ةسيئرلا هؤاضعأ تدناعت امبر لب . هئاضعأ جازم هباشتي ال يذلا وه اذه

 ائيدر ناك ةبسانتم ريغ هتينب تناك اذإف هذض ىلإ رخآلاو ءجازم ىلإ اهنم وضع جرخف .لادتعالا

 هجولا ريدتسملا عباصألا ريمفتلا (1طء 260هدمع5) نطبلا ميظعلا لج لجرلا لثم هلقعو همهف يف ىتح

 هجولاو (1عء 6مععطعه0) ةهبجلا (1ءوطت) ميحل ةماهلا ريغصلا وأ ةماهلا ميظعلا (1طع طع50) ةماهلاو

 وهف نيريبك هاكف ناك نإف «ةرئاد فصن ههجو امنأكو نيلجرلاو (1ط6 د01 قنعلاو (16 580©)

 ةديدش هتبقرو لوطلا ديدش ههجو نكل «ةهبجلاو سأرلا ريدتسم ناك نإ كلذكو ءًادج فلتخم

 .ريخلا نع سانلا دعبأ نم ًاضيأ وهف ةكرح ةدالب هينيع يف ظلغلا

 (15ع مس وععءوانمد) ءالتمأالا ىلع ةلادلا تامالعلا ىف :سداسلا لصفلا

 ةوقملا بسحب ءالتماو «(186 7655618) ةيعوألا بسحب ءالتما : ديهجو ىلع ءالتمالا

 ةحلاص تناك نإو حاورألاو طالخألا نوكت نأ وه ةيعوألا بسحب ءالتمالاو .(156 5و»ه)

 رطخ ىلع نوكي هبحاصو .اهتددمو ةيعوألا تألم ىتح اهتيمك يف تداز دق اهتيفيك يف

 عرصو قانخ ثدحف «قناخملا ىلإ تلاسو قورعلل ءالتمالا عدص امبر هنإف ةكرحلا نم
 . (1طع ؛؟معوءءا100) دصفلا ىلإ ةردابملا وه هجالعو .ةتكسو

 طقف اهتيمكل (156 80105) طالخألا نم ىذألا نوكي ال نأ وهف ةوقلا بسحب ءالتمالا امأو

 ىلع اهبحاص نوكيو جضنلاو مضهلا عواطت الو اهتيفيك ةءادرب ةوقلا رهقت يهف اهتيفيك ةءادرل لب

 . ةنوفعلا ضارمأ نم رطخ
 نوللا رارمحاو تاكرحلا نع لسكلاو ءاضعألا لقث يهف :ةلمج ءالتمالا تامالع امأ

 ضبنلا ءالتماو (11عطغاصعو5 ه, طع ةاعاص) دلجلا ددمتو (117]58:6ع ه4 طع ؟655615) قورعلا خافتناو

 ىلع لذ يتلا مالحألاو ءرصبلا لالكو (آهعاع ه؟ 2ممءا[6©) ةوهشلا ةلقو هنخثو لويلا عابصناو

 سيل وأ ءاليقث المح لمحي وأ ضوهنلل لالقتسا هب سيل وأ كارح هب سيل هنأ ىري نم لثم لقثنلا

 ردقبو ةقيقر طالخألا نأ ىلع لدت تاكرحلا ةعرسو ناريطلا ايؤر نأ امك ؛مالكلا ىلع ردقي

 ءالتمالا اهيف كراشي وهف ةوهشلا ةلقو لسكلاو لقثلا امأ .ةوقلا بسحب ءالتمالا تامالعو ءلدتعم

 دلجلا الو «خافتنالا ةديدش قورعلا نكت مل ًاجذاس ةوقلا بسحب ءالتمالا ناك اذإ نكلو لوألا

 .خافتنالا ةديدش قورعلا نكت مل ًاجذاس ةوقلا بسحب ءالتمالا ديدش ضبنلا الو «دّدمتلا ديدش
 نوللا الو «نخشلا ريثك ءاملا الو مظعلاو ءالتمالا ديدش ضبنلا الو ءددمتلا ديدش دلجلا الو

 هيرت همالحأ نوكتو فّرصتلاو ةكرحلا دعب هيف جيهي امنإ ءايعإلاو راسكنالا نوكيو «ةرمحلا ديدش
 يتلا هلئالدب بلاغلا طلخلا ىلع ًاضيأ ٌلديو . (5614 هلهانتو) ةنتنم حئاورو ًاقارحإو اعذلو ةكح

 . هلئالد ماكحتسا لبق ضرملا دّلوي ةوقلا بسحب ءالتمالا نإف رمألا رثكأ يفو .اهركذنس

 (اطهصنصةمسعع 8010) طلخ طلخ ةبلغ تامالع يف : عباسلا لصفلا

 «(1طع ؟5]556) ةيعوألا بسحب ءالتمالا تامالعل ةنراقم :هتامالعف «بلغ اذإ مدلا امأ

 نيغدصلاو سأرلاو ةصاخ نينيعلا لصأ يف ندبلا يف لقث هتبلغ نم ثدحي دق كلذلو



 اله ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ركملا يف ةدالبو ساوحلا ندكتو «بزال ساعن نايشغو بؤاثتو طمتو (156 ؛ةمما65)

 يف رهظ امبرو «ناسللا يف ةرمحو ةدوهعم ريغ مفلا يف ةوالحو قباس بعت الب ءايعإو
 ةلهسلا عضاوملا نم مد ناليس ضرعيو (ةمطاط2©) روثب مفلا يفو «ليمامد ندبلا

 .(1طع عدصت) ةثللاو ةدعقملاو رخنملاك ,عادصنالا

 مالحألاو ءدصفلاب دهعلا دعبو ةداعلاو نسلاو دلبلاو فلاسلا ريبدتلاو جازملا هيلع لدي دقو

 هنع ريثكلا (156 0/00 85«ةه9) مدلا ناليس لثمو «مونلا يف اهاري رمحلا ءايشألا لثم هيلع ةلادلا

 .انركذ ام هبشأ امو مدلا يف ةناخثلا لثمو

 نيلو لهرتو نوللا يف دئاز ضايبف : (12هتمدمع 0, طع مطلععم) مغلبلا ةبلغ تامالع امأو

 ةخوخيشلا يف ًاصوصخو احلام نوكي نأ الإ ءشطعلا ةلقو هتجوزلو قيرلا ةرثكو ةدوربو سملم
 لسكلاو مونلا ةرثكو لوبلا ضايبو (156 ةهانى؟ ءنعط8هه) ضماحلا ءاشجلاو مضهلا فعضو

 ءطبلا ىلإ ضبن نيلو (156 لاناهأهو) ةدالبلاو (156 ء1330ه ه4 طع ه62/65) باصعألا ءاخرتساو

 راهنأو هايم اهيف ىري يتلا مالحألاو دلبلاو ةعانصلاو فلاسلا ريبدتلاو ةداعلاو نسلا مث «توافتلاو

 .ةدعرب دربو راطمأو جولثو

 مهلا ةرارمو نينيعلاو نوللا ةرفصف : (1)همدتنمدمءع ه؛ ز/ءا10 طللع) ءا رفصلا ةبلغ تامالع امأو

 سفنلا ةعرسو شطعلا ةدشو درابلا ميسنلا ذاذلتساو نيرخنملا سبيو هفافجو ناسللا ةنوشخو

 رضخألاو رفصألا يوارفصلا ءيقلاو نايثغلاو ماعطلا (4ممعاناع 10: 1000) ةوهش فعضو

 دلبلاو ةداعلاو جازملاو نسلاو فلاسلا ريبدتلا مث ءربإلا زرغك ةريرعشقو عذاللا فالتخالاو

 ةرفص ال يتلا ءايشألا ىريو ءرفصلا تايارلاو نارينلا اهيف ىري يتلا مالحألاو ةعانصلاو تقولاو

 . كلذ هبشي امو سمش وأ مامح ةرارحو ًاباهتلا ىريو ةّرفصم اهل

 ساوسولا ةدايزو هظلغو مدلا داوسو هتدومكو نوللا لحقف :ءادوسلا ةبلغ تامالع امأو

 دوسأ ندبلا نوكو «ظيلغ رمحأو دوسأو دمك لوبو ةبذاكلا ةوهشلاو ةدعملا مف قارتحاو ركفلاو

 (1طع ؟1نلنعم هنععد) ةوتسالا قهبلا ثودح ةرثكو رعزلا ضيبلا نادبألا ىف ءادوسلا كلو املقف «بزأ

 فلاسلا ريبدتلاو تقولاو ةعانصلاو دلبلاو ةداعلاو جازملاو نسلاو لاحطلا للعو ةئيدرلا حورقلاو
 . فواخملاو دوسلا ءايشألاو تاّوهلاو ملظلا نم ةلئاهلا مالحألاو

 (1طع ءمصطمهآد5) ددسلا ىلع ةلادلا تامالعلا يف : نماثلا لصفلا

 يف ءالتمالا لئالدب سحي ملو دّدمتب ٌسحأو اهيلع لئالدلا تلدو داوم تنقتحا اذإ هنإ

 دب ال راجم ىف ددسلا تناك اذإ ددسلا ىف ٌسحيف لقنلا امأو «ةلاحم ال ددس كانهف «هلك ندبلا

 .(1طع 0-5-5 هطوامنءان0ه) دبكلا ىف ددسلا نم ضرعي ام لثم :ةريثك داوم اهيف يرجي نأ نم

 لقثأو سبتحاو ريثك ءيش عمتجا ءذوفنلا نع ددسلا هتقاع اذإ دبكلا ىلإ ءاذغلا نم ريصي ام نإف
 ريغ يف ةّدسلا تناك اذإ امأو .ىّمحلا مدعو لقثلا ةدشب مرولا نع زّيميو مرولا لقث قوف ًاريثك ًالقث
 قورعلا يف ددس هب نم رثكأو ددمتلابو مدلا ذوفن سابتحاب سحأو لقثب سحي مل يراجملا هذه

 . ندبلا رهاظ ىلإ هيراجم يف ثعبني ال مدلا نأل رفصأ هنول نوكي (186 0طوامنعانمه 01 7655615)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا |[

 (1طع تتصلك) حاي رلا ىلع ةلادلا تامالعلا يف : عساتلا لصفلا

 امل عبات كلذو «عاجوألا نم ةساسحلا ءاضعألا يف ثدحي امب اهيلع لدتسي دق حايرلا

 نم اهيلع لدتسيو ءءاضعألل ضّرعت تاكرح نم اهيلع لدتسيو «لاصتالا قّرفت نم هلعفي
 . سمللاب اهيلع لدعسيو تاوصألا

 ةمخ عم تناك اذإ اميس ال حايرلا ىلع لدت « (156 ؛ةموأالء مهتنصك) ةددمملا عاجوألا امأو

 يف لاصتالا قّرفت ناك اذإ نوكي امنإ اذهو «ةلالدلا تمت دقف عجولا نم لاقتنا كانه ناك نإف

 نم نوكي دقف «عجولاب اهيف كلذ نيبي الف يددغلا محللاو مظعلا لثم امأو .ةساسحلا ءاضعألا

 سحل اعبات الإ عجو هل نوكي الو اًضر (10 همهطدستو) اهّضريو ًارسك ماظعلا رسكي ام ماظعلا حاير

 > . هيلي امب رسكنملا
 تاجالتخالا نم لالدتسالا لثمف ءاضعألا تاكرح نم حلب رلا ىلع لالدتسالا امأو

 . للحتلاو لالقإلا ىلع كرحتتو نوكتت حاير ىلع (16 1562015)

 اهوحنو رقارقلاك اهسفنأ اهنم تاوصألا نوكت نأ امإف تاوصألا نم اهيلع لالدتسالا امأو

 امك عرقلاب اهيف لعفي توصلا نوكي نأ امإو زمغب حير نم هعجو ناك اذإ لاحطلا يف ٌسحي امكو

 . برضلاب (156 نمد مةصن:ءو) ىلبطلاو (156 ة5ه1165) (17 ءمدلا ءاقستسالا نيب زيمي

 نوكي امب ةعلسلاو ةخفنلا نيب زّيمي ّسملا نأ لمت للا قيرط نم اهيلع لالدتسالا 55

 زيمي يسمللا ٌسحلا نإف «جزل طلخ وأ ةجرجرتم ةلاّيس ةبوطر ريغ يف زامغنا عم دذمت نم كانه

 . جاعزنالاو دوكرلاو ةكرحلا ةئيه يف لب رهوجلا يف سيل حيرلاو ةخفنلا نيب قرفلاو كلذ نيب

 (1طع ةهبءالتس عو) ما روألا ىلع ةلادلا تامالعلا يف 7 : رشاعلا لصفلا

 ىّمحلا هيلع لدي اهنم راحلاف «ةنطابلا امأو «ةدهاشملاو ّسحلا اهيلع ٌلديف :رهاظلا امأ

 وضعلل ناك نإ سخانلا عجولا عم لقثلا وأ «هيف وه يذلا وضعلل سح ال ناك نإ لقثلاو ةمزاللا

 دكوي اممو وضعلا كلذ لاعفأ يف ةلخادلا ةفآلا ةلالدلا يف نيعي وأ اضيأ لدي اممو . ٌسح مراولا

 هعبتي سيلف درابلا امأو .ليبس هيلإ نسحلل ناك وضعلا كلذ ةيحان يف خافتنالا ساسحإ «ةلالدلا

 نأ ىلوألاو «لمم مالك ىلإ جوحأ لهس نإو ةيلكلا هتامالع ىلإ ةراشإلا رّسعتو «عجو ةلاحم ال

 سحأ اذإ هنإ انهه لاقي يذلاو . وضع (0:عةه)روضع يف ةيئزجلا ليواقألا ىلإ هيف مالكلا رخؤن

 ظ ظ . ©طلءوصر) يمغلب هنأ سدحيلف «مغلبلا ةبلغ لئالد هعم ناكو عجوب سحي ملو لقثب

 ًاصوصخو «ؤهفخةشمثهلل يوادوس وهف (156 2:26:10 ءادوسلا ةبلغ لئالد هعم ناك نإو
 ماروألا تناك اذإو .اهيلع لئالدلا لضفأ نم (16 طة:0ه659) ةبالصلاو .ًابلص ناكو سمل اذإ

 ةيوق تايّمحلاو اديدش عجولا ناك «(1طع 262:عو) باصعألا يف (1طع طمأغ 5:ءالنمعو) ةراحلا

 يف دحر . (1طع معهأ821 ءمدقتونهه) لقعلا طالتخا يفو ددمتلا يف عاقيولا ىلإ تعراسو

 . ةفآ طسبلاو (10 همهنق0) ضينلا تاكرح

 )١( مطلهددنصتأ لعمتوإل ءعام ؤلمملا قزلا توصب ايد انوَض ردصي يذلا وهو : يقزلا ءاقستسالا ,



 ١ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 قارملا يف آل وحن ف ر ثدحي (1ع ؟15هءردأ اه1] 3011316013 5! ءالتم 8) ءاشحألا ما ر وأ عيمجو

 نشخو ىّمحلاو ءًادج عجولا ٌدتشا ةيجارخلا قيرط يف تذخأو ءاشحألا ماروأ تعمجأ اذإو

 ةبالصلا ٌسحأ امبرو «لقثلا مظعو ضارعألا تمظعو رهسلا دتشاو «ةديدش ةنوشخ ناسللا
 (8مهماطةلسم5 ه؟ طع ءزلع) روغ نينيعلا ىفو ؛«ةلجاع ةفاحن ندبلا ىف رهظ امبرو زكرتلاو

 لدب لصحو (76 ماد153008) نابرضلاو عجولاو ىمحلا ةروث تنكس غمجلا حّيقت اذإف 00 صفاغم

 تنكسو زمغملا نالو ةرمحلا تفخ ةبالصو ةرمح تناك نإو «(756ذ؛ه) ةكحلاك ءيش عجولا

 ترهظ مث .ةدملا عذلل ضفان ًالوأ ضرع رجفنا اذإف «هتياغ لقثلا غلبو اهلك ةملؤملا ضارعألا
 رغصلاو فعضلا قيرط ذخأو فلتخاو غارفتسالل ضبنلا ضرعتساو .ةداملا عذل ببسب ىمح

 عفدنتف ةداملا امأو .فارطألا هل نخست ام ًاريثكو . طوقس ةوهشلا يف رهظو «توافتلاو ءاطبإلاو
 يف وأ (1طءانمتمع) لوبلا قيرط يف وأ (156 ه«مءءام1208) ثفنلا قيرط يف امإ ءاهتهج بسحب

 .«سفنتلا ةلوهسو ىمحلا نوكس مامت راجفنالا دعب ةديجلا ةمالعلاو .(156 8هه69) زاربلا قيرط

 وضع نم ةنطابلا ماروألا يف ةداملا تلقتنا امبرو ءاهتهج يف ةّداملا عافدنا ةعرسو ةوقلا شاعتناو

 فيرش وضع نم لقتني نأ ديجلاو ًائيدر نوكي دقو ًاديج نوكي دق لاقتنالا كلذو ءوضع ىلإ

 فلخ ام ىلإ غامدلا ما 3و يف لقتني ام لثم « (34632 88382[0) سيسخ وضع ىلإ (80همأء هءوهص)

 وضع ىلإ وضع نم لقتني نأ ءيدرلاو . (156 عممتسو) نيتينرألا ىلإ دبكلا ماروأ يفو نينذألا

 تاذ ىلإ وأ بلقلا ةيحان ىلإ بنجلا تاذ نم لقتني نأ لثم هب ضرعي ام ىلع أربص لقأ وأ هنم فرشأ

 اذإ اهنإف «تامالع قوف ىلإو تحت يتلا ةنطابلا تاجارخلا ناليمو ةنطابلا ماروألا لاقتنالو . ةئرلا

 يف تلام اذدإو ءلقثو ددمت (1ط6 ظمأ عققأتتانل0) فيسارشلا يف رهظ تحت ام ىلإ اهلاقتنا يف تلام

 تحت نم ئدتبي باهتلاو ردصلا قيضو هرسعو هقيضو سفنلا لاح ءوس هيلع لد قوف ام ىلإ اهلاقتنا
 ةوقرتلا ىف هرثأ رهظ امبرو « (1طع طعه02عط©) عادصو (1ط6 ء1271016) ةوقرتلا ةيحان يف لقثو قوف نإ

 هيف ائيدر ناك (16 [1ة عرسه طتصته) غامدلا نم نكمت نإ قوف ىلإ لئاملاو .(70ه:ءة:2) دعاسلاو

 اذه لثم يف فاعرلاو . صالخ ءاجر هيف ناك نينذألا فلخ يذلا وخرلا محللا ىلإ لام نإو ءرطخ

 يصقتسن ثيح دعب نم هلوقن ام اذه ءاصقتسا يف رظتناو .ءاشحألا ماروأ عيمج يفو ديج ليلد

 . ةنطابلا نم وضع وضع مرو لاح ركذن ثيحو «ماروألا يف مالكلا

 156(  8ع5دهانانمم ه2 لاصتأالا قّرفت تامالع ىف :رشع يداحلا لصفلا

 ١ 60121121111آ/)

 ءاضعألا يف عقو نإو «ٌسحلا هيلع فقو ةرهاظلا ءاضعألا يف ضرع نإ لاصتالا قّرفت

 مطوع بكمونعو لاكألاو طع معءاتسو) سخانلاو (156 ماءئءكه8) بقاشثلا عج ولا هيلع لد ةنطابلا

 مدلا ثفنك طلخ ناليس هعبتي ام ًاريثكو . (1*ععز-1ءطاقو-مالاءل4) ىمح هعم نكي مل نإ اميس الو

 يذلاو .اهجضنو ماروألا تامالع دعب ناك نإ «حيقو ةذم جورخو ردصلا ءاضف ىلإ هبابصناو

 .ئجافم روغ :صفاغم روغ )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا لي

 جضن نع ناك نإف .نكي مل امبرو جضن نع راجفنا ىلع الاد ناك امبرف ماروألا بيقع نوكي
 مل نإو .فخو لقثلا وك (8ة عده مم ه1 طع مان5) حيقلا غارفتساو راجفنالا عم ىمحلا كش

 (8عوماساتمس ه؟ مواتسست(اإل) لاصتالا قّرفت ىلع لدتسي دقو .دازو عجولا دتشا كلذك نكي

 لدتسي دقو .قتفلاك علخني مل نإو ؛هعضوم نع وضعلا لاوزبو اهعضاوم نع ءاضعألا عالخناب
 .لاصتالا قّرفت هيلإ يدؤي ءاضف ىلإ تبصنا امبر اهنإف يراجملا نع تاغرفتسملا سابتحاب هيلع
 يفخ امبرو هزارب سبتحي نأ هؤاعمأ قرخنا نمل ضرعي امك يعيبطلا كلسملا نع لصفني ملو

 ةيئثزجلا لاوقألا ىلإ هنايب يف جيتحاو ةروكذملا ةيلكلا تامالعلاب هيلع فقوي ملو لاصتالا قّرفت

 ام ليسيف ةبوطر ىلع يوتحي ال وأ ءهل ٌسح ال وضعلا نوكي نأب كلذو ءوضع وضع بسحب
 نأ ملعاو .هعالخناب لوزيف وضع ىلع دمتعي سيل وأ .هعضوم نع لوزيف هل لاجم ال وأ «هيف
 ةديدشلا ةيبصعلا ءاضعألا يف ناك ام ًاضارعأ لاصتالا قّرفت بعصأو ًاضارعأ ماروألا بعصأ

 اهقحليف (1طع مهكن]وأ102) جنشتلا و (1طع ةالهعممع) يشغلا امأو ةكلهم تناك امبر اهنإف سحلا

 اهنإف لصافملا ىلع نوكت يتاللا مث وضعلا ةيبصعلف جئشتلا امأو .عجولا ةذشلف يشغلا امأ .امئاد
 بابصنال دعتسملا لصفملا دنع نوكي يذلا ءاضفللو لصفملا ةكرح ةرثكل جالعلل اهلوبق ؤطبي

 لقنلف ندبلا لاوحأل ةيلكلا تامالعلا نم (16 نتهع) لوبلاو (16ء ماداه) ضبنلا نآلو «هيلإ داوملا

 (15ع مانا5ء) ضيشلا ىف ىلوالا ةلمجلا

 الصف رشع ةعست ىهو

 (1طع مانآ5ء) ضمنا يف يلك مالك ل وألا لصفلا

 .ميسنلاب حورلا ديربتل ضابقناو طاسبنا نم ةفلؤم حورلا ةيعوأ نم ةكرح ضبنلا :لوقنف
 يف انهه ملكتن نحنو .(2156866 ضرم ضرم بسحب ٌّيئزج امإو «ّيلك اَمإ ء«ضبنلا يف رظنلاو
 لك نإ :لوقنف ةيئزجلا ضارمألا يف مالكلا ىلإ ةيئزجلا رخؤنو ضبنلا ملع نم ةيلكلا نيناوقلا
 ضابقناو (8مههو:05) طاسبنا نم بكرم ضبن لك ْنأل نينوكسو نيتكرح نم ةبكرم يهف ةضبن
 ةكرحلا لاصتا ةلاحتسال نيتداضتم نيتكرح لك نيب نوكسلا للخت نم ذب ال مث 6

 اذإو «يعيبطلا ملعلا يف نّيبي امم اذهو لعفلاب فرطو ةياهن اهتفاسمل لصحي نأ دعب ىرخأ ةكرحب
 ناتكرح :ةعبرأ ءازجأ ىرخألا قحلت نأ ىلإ ةضبن لكل نوكي نأ نم دب نكي مل كلذك ناك
 نيبو هنيب نوكسو ضابقنا ةكرحو «ضابقنالا نيبو هنيب نوكسو طاسبنا ةكرح «نانوكسو
 ظ .طايسيتالا

 دق ضابقنالا نأ مهضعب دنعو ءالصأ ةسوسحم ريغ ءابطألا نم ريثك دنع ضابقنالا ةكرحو
 هتمواقم ةدشلف بلصلا ىف امإو «هفارشإلف ميظعلا يف امإو «هتّوقلف يوقلا ضبنلا يف امإ «ٌسحي
 . هتكرح ةدم لوطلف نطبلا يف امإو

 ىتح ٌسجلا دهاعتأ لزأ مل مث ةدم ضابقنالا نع لفغأ لزأ مل ينإ :«سونيلاج» لاقو

 يدهعت كلذ دّهعت نمو ضبنلا نم باوبأ يلع حتفنا مث تمكحأ نيح دعب مث «هنم ءيشل تنطف



 4 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ؟ سوني ريغ لاوحألا رشكأ ىف ذ ضابقنالاف  نولوقي ام ىلع رمألا ناك نإو  هنأو يكاردإ كردأ

 : ةثالث رومأ دعاسلا قرع ٌسج ىلع رايتخالا عوقو يف ببسلاو

 . هلوانتم ةلوهس

 . هفشك نع ةاشاحملا ةلقو

 .هنم هبرقو بلقلا ءاذحب هعضو ةماقتساو

 يف ديرب ةذكسملا ديلا نإ :ءايصج ىلع ديلار 0605 2جكل) نجلا نوكيت) يفشيو

 ةيقلتسملاو ١ 12081©602) ليزاهملا يف ًاصوصخ لوطلا نم صقنتو «فارشإلاو ضرعلا

 . ضرعلا نم صقنتو لوطلاو فارشإلا يف ديزت

 ةضايرلاو رورسلاو بضغلا نع ضبنلا بحاص هيف ولخي تقو ىف سجلا نوكي نأ بجيو

 :تاداعلا ثادحتساو تاداعلا كرت لاح نعو عوجلاو لقثملا عبشلا نعو «تالاعفنالا ديمو

 . هريغ هب سياقي ىتح لضافلا لدتعملا ضبن نم ناحتمالا نوكي نأ بجيو

 ءابطألا هفصي ام بسح ىلع يه ضبنلا لاح ءابطألا فّرعتت اهنم يتلا سانجألا نإ لوقن مث

 رادقم نم ذوخأملا سنجلا :اهنم لوألاف : :ةعست اهولعجي نا مهيلع بجي ناك نإو «ةرشع

 ذوخأملا : ثلاثلا سنجلاو . عباصألا ةكرحلا عرق ةيفيك نم ذوخأملا : يناثلا سنجلاو . طاسبنالا

 . (1عمسسع هك طع ذمكاصسسعما) ةلآلا ماوق نم ذوخأملا : عبارلا سنجلاو .ةكرح لك نامز نم

 هسملم ّرح نم ذوخأملا : سداسلا سنحلاو .هئالتماو 0 : سماخلا سنحجلاو

 : نماثلا سنجلاو . (12053:05 ه؟ مهان56©) نوكسلا نامز نم ذوخأملا : عباسلا سنجلاو .هدربو

 هماظن نم ذوخأملا : عساتلا سنجلاو . هفالتخاو (11210من(إ) ه4 مانا: ه) ضبنلا ءاوتسا نم ذوخأملا

 نم امأ . (56 «ءأعطنمو) نزولا نم ذوخأملا : رشاعلا سنجلاو . ماظنلل هكرت وأ فالتخالا يف

 لاوحأ نوكتف «هقمعو هضرعو هلوط يه يتلا ةثالثلا هراطقأ رادقم نم ٌلديف ضبنلا رادقم سنج

 ضيرعلاو لدتعملاو ريصقلاو ليوطلا يه ةطيسبلا ةعستلاف .تابكرمو ةطيسب ةعست هيف ضبنلا

 1 .لدتعملاو فرشملاو ضفخنملاو لدتعملاو قيضلاو

 وهو ؛«قالطإلا ىلع يعيبطلا سوسحملا نم رثكأ هلوط يف هؤازجأ سحت : يذلا وه ليوطلاف

 دقو هصخي يذلا لدتعملا وهو .ءصخشلا كلذب صاخلا يعيبطلا نم وأ قحلا لدتعملا جازملا

 ةتسلا يف مكحاف «سايقلا اذه ىلعو .لدتعملا امهنيبو هدض ريصقلاو . لبق امهنيب قرفلا تفرع

 ًالوط دئازلا نإف ءمسا هل سيل اهضعبو ءمس ا هل اهضعبف , يما يوت ا حرملا اطر حال

 دئازلاو «لدتعملا امهنيبو ءريغصلا ىّمسي اهتثالث يف صقانلاو «ميظعلا ىّمسي .ًاقمعو ًاضرعو

 ] .لدتعملا امهنيبو قيقدلا ىمسي امهيف صقانلاو ظيلغلا ىمسي ًاقوهشو اضرع

 يوقلا : ةثالث هعاونأف (16 ده: عباصألل ةكرحلا عرق ةيفيك نم ذوخأملا سنجلا امأو

 .امهنيب لدتعملاو «هلباقي فيعضلاو «طاسبنالا دنع ٌسجلا مواقي يذلا وهو

 . ليزه :اهدرفم ةينبلا ءاقعضلا : ليزاهملا )01(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا 24غ

 يف ةكرحلا مّمتي يذلا وهو عيرسلا :ةثالث هعاونأف ةكرح لك نامز نم ذوخأملا سنجلا امأو

 .امهنيب لدتعملا مث «هذض ءيطبلا «ةريصق ةدم

 وهو نَّيللا : ةثالث هفانصأف (1عرعؤتتع هء طع :هداصتصعمأ) ةلآلا ماوق نم ذوخأملا سنجلا امأو

 .لدتعملا مث هذض بلصلاو «ةلوهسب رماغلا نع لخاد ىلإ عافدنالل لباقلا

 يذلا وهو (56 ةدلل) ئلتمملا :ةثالث هفانصأف هيلع يوتحي ام لاح نم ذوخأملا سنجلا امأو

 .لدتعملا مث ءهذض يلاخلاو ءفرص غارفإل اهب دتعي ةلئام ةبوطر هفيوجت يف نأ ٌسحي

 .امهنيب لدتعملاو درابلاو راحلا : ةثالث هفانصأف هسملم نم ذوخأملا سنجلا امأو

 وهو رتاوتملا : ةثالث هفاتصأف ء(2 112205 04 مة156) نوكسلا نامز نم ذوخأملا سنجلا امأو

 توافتملاو «فئاكتملاو كرادتملا ًاضيأ هل لاقيو ؛''”نيتعْرَقلا نيب سوسحملا نامْزلا ريصقلا

 .لدتعملا امهنيبو «لخلختملاو يخارتملا ًاضيأ هل لاقيو ءهدض

 ضابقنالا كردي مل نإف .«(156 هه5ع20085) ضابقنالا نم كردي ام بسحب وه نامزلا اذه مث

 . نيفرطلا نامز رابتعاب ناك كردأ نإو نيطاسبنا لك نيب عقاولا نامزلا وه ناك ءالصأ

 ءوتسم ريغ فلتخم امإو ءوتسم اّمإ ءوهف فالتخالاو ءاوتسالا نم ذوخأملا سنجلا امأو

 علا ١ يه وومأ ىف قتلا ىسددساو مرنم ىإ ةيفين ءازخا وأ تان هياشت راما كلو
 ضبنلا نإ ىتح «نيللاو ةبالصلاو توافتلاو رتاوتلاو ءطبلاو ةعرسلاو فعضلاو ةوقلاو رغصلاو

 لوقلا تطسب تئش نإو .فعضلل فعضأ وأ «ةرارحلا ةدشل عرسأ هطاسبنا ءازجأ نوكي دحاولا

 كالم نكل .رَخألا ماسقألا رئاس ةثالثلا ةروكذملا ماسقألا يف فالتخالاو ءاوتسالا يف تربتعاف

 يف يوتسملا ضبنلا وه قالطإلا ىلع يوتسملا (186 ماد1:6» ضبنلاو ءهذه ىلإ فورصم رابتعالا

 وأ ةوقنا يفوتسم تلق كنأك هدحو هيفوتسم وهف هدحو اهنم ءيش يف ىوتسا نإو هذه عيمج

 هيف سيل اميف امإو «قالطإلا ىلع امإ ءوهف وتسمب سيل يذلا وهو فلتخملا كلذكو

 وذ وهف (انم:ءعانل240») ماظنلا ريغو (1ط6 :ءوانأ2802) ماظنلا نهد وخأملا سنجلا امأو

 رودي ظوفحم ماظن هفالتخال يذلا وه مظتنملاو ءمظتنم ريغ فلتخمو مظتنم فلتخم «نيعون

 طقف دحاو فالخ هنم رّركتملل نوكي نأ وهو قالطإلا ىلع مظتنم امإ :نيهجو ىلع وهو هيلع

 رخآ رودو رود كانه نوكي نأ لثم ًادعاصف نيفالتخا ًارود هل نوكي نأ وهو ءرودي مظتنم امإو

 تققح اذإو هدض مظتنملا ريغو ءدحاو رودك امهئالو ىلع ًاعم نادوعي امهنأ الإ هل فلاخم

 . يوتسملا ريغ تحت الخادو نماثلا سنجلا نم عونلاك عساتلا سنجلا اذه تدجو

 ٌمتت ىقيسوملا ةعانص نأ امكف ةدوجوم ةيواقيسوم ةعيبط ضبنلا يف نأ مّلعُي نأ يغبنيو

 اهترقن للختت يتلا ةنمزألا رادقم عاقيإ راودأبو لقثلاو ةّدحلا يف اهنيب ةبسن ىلع مغنلا فيلأتب

 .ضبنلا انه دوصقملاو برض يأ َعَرَق نم :نيتعرقلا )١(
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 ا ا و يع و وو بو يوياوسل

 دقو ةقفّتم نوكت دق مغنلا ريداقمو عاقيإلا ةنمزأ نأ امكو «ةيفيلأتلاك ةبسن رادقملا يفو فعضلاو
 بسن اضيأو «ةمظتنم ريغ نوكت دقو ةمظتنم نوكت دق تافالتخالا كلذك «ةقفّتم ريغ نوكت

 اذهو ةفلتخم لب ةقفتم ريغ نوكت دقو ةقفتم نوكت دق رادقملاو فعضلاو ةؤقلا ىف ضبنلا لاوحأ

 . ماظنلا رابتعا سنج نع جراخ

 هذه ىدحإ ىلع نوكي ام نزولا تابسانم نم سوسحملا ردقلا نأ ىري «سونيلاج»و

 وه ذإ ؛فاعضأ ةثالث ةبسن ىلع وهو ةسمخلاو لكلا ةبسن ىلع امإ «ةروكذملا ةيواقيسوملا بسنلا

 ىلعو افصن : دئازلا وهو «ةسمخلاب يذلا ةبسن هل لاقي يذلا وهو افصن دئازلا ةبسنب ةفلؤم فعضلا

 يذلا ةبسن ىلعو افصن دئازلا وهو «ةسمخلاب يذلا ةبسن ىلعو «؛فعضلا وهو لكلاب يذلا ةبسن

 بسنلا هذه طبض مظعتسأ انأو ٌسحي ال مث ءأعبر دئازلا ةبسن ىلعو ثلث دئازلا وهو «ةعبرألاب

 هل ناك مث . ةعانصلاب مغنلا بسانتو عاقيإلا جرد داتعا نم ىلع هلهسأو ١ (15ع (هاتءطط655) سجلاب

 ىلإ هلمأت فرص اذإ ناسنإلا اذهف .مولعملاب عونصملا سيقيف ىقيسوملا فرعي نأ ىلع ةردق

 هنأ ىلع مظتنملا ريغو مظتنملا سنج دارفأ نإ لوقأو . سجلاب بسنلا هذه مهفي نأ نكمأ ضبنلا

 فلتخملا تحت لخاد سنجلا اذه نأل ميسقتلا يف باوصب سيلف - ًاعفان ناك نإو  ةرشعلا دحأ
 يتلا ةعبرألا ةنمزألا بسن ريداقم ةسياقمب وهف نزولا نم ذوخأملا سنجلا امأو .هنم عون هنأكف

 طاسبنالا ةنمزأ بسن ريداقم ةسياقمبف هلك كلذ طبض نع سجلا رصق نإو «نيفوقولاو نيتكرحلل
 .نوكسلا هيف يذلا نامزلا ىلإ ةكرحلا هيف يذلا نامزلا ةلمجلابو . نيطاسبنا نيب يذلا نامزلا ىلإ

 .«نوكسلا نامزب نوكسلا نامزو ةكرحلا نامزب ةكرحلا نامز ةسياقم بابلا اذه ىف نولخدي نيذلاو

 كس ريغ هنأ. الإ لاحم ريغ ًاضيأ رتاج لاحبدإلا كلذ نأ ىلع قاب: ىف: أبا ةرلخادي عين
 امإ ضبنلا نإ لوقنو .(156 طتانتكأع2] 226056) ةيواقيسوملا بسنلا هيف عقت يذلا وه نزولاو

 : ةثالث هعاونأ نزولا ءيدرو .نزولا ءيدر نوكي نأ امإو «نزولا دّيج نوكي نأ

 امك «؛هبحاص نس يلي نس نزو هنزو نوكي يذلا وهو نزولا زواجم نزولا رّيغتملا : اهدحأ

 - نابنكلا نغن نزو:نانبضلل نوكي

 . خويشلا ضبن نزو لثم نايبصلل نوكي امك نزولا نيابم : يناثلاو

 ."'"نانسألا ضبن نم ًاضبن هنزو يف هبشي ال يذلا وهو نزولا نع جراخلا : ثلاثلاو

 . ميظع لاح رّيغت ىلع لدي ًاريثك نزولا نع ضبنلا جورخو

 فلتخملاو يوتسملا ضبنلا صاخ حرش يف : يناثلا لصفلا

 ةضبن ىف وأ «ةريثك تاضبن ىف هفالتخا نوكي نأ امإ .فلتخملا ضبنلا نإ :نولوقي

 ةنيابتم عباصألل عقاوم يأ «ةريثك ءازجأ يف فلتخي نأ امإ «ةدحاو ةضبن يف فلتخملاو .ةدحاو

 فلتخملا هنم «ةريثك تاضبن يف فلتخملاو .دحاو عبصأ عقوم يف يأ دحاو ءزج يف وأ

 )١( (رمعلا)نسلا رابك :نانسألا .
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 ىلع ٌرمتسيو صقنأ وأ اهنم ديزأ ىلإ لقتتيو ةضبن نم ذخأي نأ وهو ءاوتسالا يف يراجلا جّردتملا

 هباشتم حيردتب ةدايزلا يف ةياغ وأ ءناصقنلا يف ةياغ يفاوي ىتح (156 016م اطع 8/20) جهنلا اذه

 ذخأملل ًاعيمج نيلاحلا يف ًاهباشتم ًاعجارت هرغص نم ًاعجارتم وأ لوألا مظعلا ىلإ ًادئاع عطقنيف
 لصو امبرو .ةفصلا هذهب ءاهتنا ىلإ ةفصلا هذهب ءادتبا نم اهجوتم نوكي نأ دعب افلاخم وأ «لوألا

 لعفي دقو «ةرتفب هطسو يف عطقني امبرف عطقني نيحو .هزواج امبرو هنود عطقنا امبرو ةياغلا ىلإ
 هيف عقوتي يذلا فلتخملا وه ضبنلا نم ةرتفلا وذو .هطسو يف عقي نأ وهو عاطقنالا فالخ
 .ةكرح نوكيف نوكس هيف عقوتي ثيح يذلا فلتخملا وه طسولا يف عقاولاو نوكس نوكيف ةكرح

 وأ اهئازجأ عضو يف امإف ةدحاو ةضبن نم ةريثك ءازجأ يف (156 ماداوو» ضبنلا فالتخا امأو

 ىلإ قرعلا ءازجأ ةبسن فالتخا وهف ءازجألا عضو يف يذلا فالتخإلا امأ .اهئازجأ ةكرح يف

 .فالتخالا نم اهيف عقي ام كلذكف تس تاهجلا نألو تاهجلا

 .نأ ينعأ «مدقتلاو رخأتلا يف امإو «ءاطبإلاو ةعرسلا يف امإف «ةكرحلا يف فالتخالا امأو

 ءرغصلاو مظعلا يف امإو ,فعضلاو ةوقلا يف امإو «هتقو دعب وأ «هتكرح تقو لبق ءزج كّرحتي

 نيأزج يف امإ كلذو «صقنتلاو دّيزتلاب فلتخم بيترت وأ ءوتسم بيترت ىلع راج امإ هلك كلذو
 . فيلأتلاو بيكرتلا كيلعو عباصألا عقاوم ينعأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ

 ,دئاعلا هنمو (16 زماعوصت ا عصخغ مانأ5ع) عطقنملا هنمف ءدحاو ءزج يف صضبنلا فالتخا امأو

 ةيقيقح ةرتفب دحاو ءزج يف لصفني يذلا وه عطقنملاو . ((5أ همهانسهان5 مانأ156©) لصتملا هنمو

 دئاعلا امأو .هباشتلاو ءطبلاو ةعرسلاب هافرط فلتخي دق ةرتفلاب هنم لوصفملا دحاولا ءزجلاو

 اذه نمو . ةفيطل ةدوع داع مث دحاو ءزج يف ًاريغص عجر ميظع ضبن نوكي نإف (1ط6 عمان ةءهأ ماان)

 ناصقنب وأ «فالتخالا ببسب نيتضبنك ضبن نوكي نأ وهو (60::1256 ماان5©) لخادتملا ضبنلا عونلا

 هفالتخا نوكي يذلا وهف لصتملا امأو . كلذ ىف نيفلتخملا يأر بسح ىلعو امهلخادتل ضبنك

 ىلإ وأ سكعلاب وأ ؛ءطب ىلإ ةعرس نم هيلإ رّيغتي اميف لصفلا سوسحم ريغ هلاصتا ىلع ًاجّردتم
 دق اذهو . هيلإ لقتني امم ءيش ىلإ امهيف لادتعا وأ رغص وأ مظع نم وأ امهيف لادتعا نم وأ لادتعالا

 . لقأ اهضعب يفو ًافالتخا ٌدشأ ءازجألا ضعب يف هلاصتا عم نوكي نأ قفتي دقو «هباشتلا ىلع ٌرمتسي

 ءامسأب صوصخملا بك رملا (156 مان15©» ضبنلا فائصأ ىف :ثلاثلا لصفلا

 ةدح ىلع

 عطقني مث ءائيطب ناك اذإ دحاو ءرج يف فلتخملا وهو ة ل مانلكع) يلازغلا هنمف

 (1ا6 ؟655615) قورعلا ءا زجأ مظع ىف فلتخملا وهو «(156 6وانتلذه8 ماداكع) ىجوملا هنمو عرسيف

 .هيف نيل عم ضبنلا ةكرح أدتبم يف رخأتلاو مدقتلا يفو ضرعلا يفو ءاهقوهش وأ اهرغصو

 فالتخا عم ةماقتسالا ىلع ًاضعب اهضعب ولتي جاومأ هنأكو ءام ضرع هلو ًادج ريغصب سيلو
 هنمو .ءطبلاو ةعرسلاو (1526 06506عه0) ضافخنالاو 217056 هاعبوتنمد) ق وهشلا ىف اهنيب
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 سيلو ةعرس هرتاوت مهوي رتاوتلا ديدش ريغص هنأ الإ هب هيبش وهو (16 ؟ءعمصنءنلة: مانن56) يدودلا

 امهفالتخا يلمنلاو يدودلاو ءارتاوت ديما | اذخ رغصأ (156 ؟هرصنعمهأغ ماانقع) يلمنلاو . . عيرسب

 ىسع لب ؛«ضرعلا يف امهفالتخا نم سجلا يف ًاروهظ ّدشأ رخأتلاو مّدقتلا يفو ,قوهشلا يف
 يف ءازجألا فالتخا يف يجوملاب هيبش وهو 0000 يراشنملا هنمو .رهظي ال نأ كلذ

 «هتبالص يف ءازجألا فلتخم هتبالص عمو بلص هنأ الإ ءرخأتلاو مّدقتلا يفو ضرعلاو قوهشلا

 (1طو ط2:لهعوو) ةبالصلاو طاسننالا مظع يف ءازجألا فلتخم بلص رتاوتم عيرس ضبن يراشنملاف

 نم ءازجأ فاللتخا يف جّردتي يذلا وهو (6ءءانئ18غ6 مأان5©) رأفلا بنذ هنمو .(126 5015655) نيللاو

 يف نوكي دقو «ةريثك تاضبن يف نوكي دق رأفلا بنذو «ناصقن ىلإ ةدايز نمو ةدايز ىلإ ناصقن

 دقو .مظعلاب قلعتي يذلا وه ٌصخألا هفالتخاو .دحاو ءزج يف وأ ةريثك ءازجأ يف ةدحاو ةضبن

 يذلا وهو (156 !ءاععملتهع ماانكع) نامل هنمو . فعضلاو ةوقلاو ةعرسلاو ءطبلا رابتعاب نوكي

 ناصقنلا يف لوألا دحلا غلبي نأ ىلإ ءالولا ىلع سكانتي مث ,ةدايزلا يف دح ىلإ ناصقن نم ذخأي

 مهنمف ؛هيف نوفلتخم ءابطألاو . نيتعرقلا وذ هنمو مظعألا فرطلا دنع نالصتي راف يبنذك نوكيف

 . ناتقحالتم ناتضبن امهنإ لوقي نم مهنمو رخأتلاو مذقتلا يف ةفلتخم ةدحاو ةضبن هلعجي نم

 ناتعرق هنم سحي ام لك سيلو ,طاسبنا مث ضابقنال عستي ثيحب امهنيب نامزلا سيل ةلمجلابو

 نيتضبن دعي نأ بجي امنإو . نيتضبن دئاعلا طاسبنالا عطقنملا ناكل الإو نيتضبن نوكي نأ بجي

 ش . أطسبنم ىرخأ ةرم راص مث ًاضبقنم قمعلا ىلإ داع مث : طسبناف أدتيا اذإ

 (1طع ةايمعت تانتصعد همن ماانتع) طسولا يف عقا ولاو (1ممعصتامعص مانلع5) ةرتفلا وذ هنم و

 ءاضقنا لبق ةيناثلا هيف قحلت يلازغلا نأ «يلازغلا نيبو طسولا يف عقاولا نيب قرفلاو «ناروكذملا
 (طنعد نوه ه؟ مهنك6) نوكسلا نامز يف هيف ةئراطلا ةضبنلا نوكتف طسولا يف عقاولا امأو «ىلوألا

 شعترملاو (16 5م35520لذع مانأ56) جنشتملا ضبنلا تاوبألا هذه نمو . ىلوألا ةعرقلا ءاضقناو

 باب نم يهو ؛ لتفنيو يوتلي طيخ هنأك يذلا(1طء متصب ماددع) ِى وتلملاو (16 (طقاان هع ماانكع)

 . ضرعلاو عضولاو رخأتلاو مدقتلا يف فالتخالا

 ىف طاسبنالا نأ الإ «(16 (طتالنهع ماانقع) دعترملا هبشي يوتلملا ةلمج نم سنج رّتوتملاو

 ددمتلا اأو ,ىفخأ رتاوتملا يف قوهشلا يف عضولا ءاوتسا نع جورخلا كلذكو «ىفخأ رتاوتملا

 لاثمأ ضّرعت ام رثكأو . طقف دحاو بناج ىلإ هنم ليملا ناك امبرو حضاو رتاوتملا يف وهف

 ضبنلا تابكرم نمو .ةسبايلا ضارمألا يف ضرعي امنإ «بناج ىلإ لئاملاو يوتلملاو رتاوتملا
 ١ .اهل ءامسأ الو ىهانتت ال داكت فانصأ

 (19مء5 ه6 ماند) ضبنلا فانصأ نم يعيبطلا يف 0: : : عبا رلا لصفلا

 وه اهنم يعيبطلاف ناصقنو ةدايز يف ًاتوافت يضتقت يتلا ةروكذملا سانجألا نم دحاو لك

 ًاعبات داز امنإ رخألا فانصألا . نم ءىش ناك نإو دئازلا وه هيف ىعيبطلا نإف اهنم يوقلا الإ لدتعملا

 لدم ل ىلا سمج ال اانأو 0 لجأل يعيبط وهف ءًالثم مظعأ راصف ةوقلا يف ةدايزلل
 (15ء ؟ةعامطاء مظتنملاو (156 ةودنقأ ماناؤ يوتسملا وه اهنم يعيبطلا نإف «صقنألاو ديزألا

 . (8معطرحتستع ماددع) نزولا دّيجو ءوتلقع ماتقع)



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ا

 ةروكذملا ضبنلا عاونأ بابسأ يف : سماخلا لصفلا
 ءةكساملا ىمستو ضبنلا ميوقت يف ةلخاد ةيتاذ ةيرورض ةماع بابسأ اهنم : ضبنلا بابسأ

 ىمستو ضبنلا ماكحأل اهرّيغتب ة ةريغم ةمزال اهنم هذهو ١ ضبنلا ميوقت يف ةلخاد ريغ بابسأ اهنمو

 ىمستو (0-1102(2طا1821057 ههانكفك) ةمزال ريغ اهنمو «(156 هطانعد1غممب هةدانكعو) ةمزاللا بابسألا

 . قالطإلا ىلع (156 ئدهو؛مدصنصسع) ةرّيغملا

 ةكّرحملا (1طءة1هل 201862) ةيناويحلا ةوقلا : ةثالث (126 26[ءه(196هوان565) ةكساملا تانسألا و

 : ([طع هدعوص-(طعزمعأعمدصعس) ةلآلا ىناثلاو . ةيناويحلا ىوقلا باب ىف اهتفرع دقو بلقلا ىف ىتلا ضبنلل

 ةئفطتلا ىلإ ةجاحلا ثلاثلاو . ءاضعألا ركذ يف هتفرع دقو (16 مائ153108 ؟76556]) ضيبانلا قرعلا يهو

 ةرارحلا دح ءازإب ددجتيو ةئفطتلا نم مولعم رادقمل يعدتسملا وهو (1طع :ءواتسمعمأ 01 عءاتصعأم)

 نم اهب نرتقي ام بسحب اهلاعفأ رّيغتت ةكساملا بابسألا هذهو .اهلادتعا وأ اهئافطنا وأ اهلاعتشا يف

 . قالطإلا ىلع ةرّيغملاو ةمزاللا بابسألا

 اهدحو (16 :ءاعماأتا أ ءدا1565) ةكساملا بابسألا تابجوم ىف : سداسلا لصفلا

 . ًاميظع ضبنلا ناك «ةئفطتلا ىلإ ةديدش ةجاحلاو ةيوق ةوقلاو اهئيلل ةعواطم ةلآلا تناك اذإ
 (5مهللمعد5 ه؟ ماانكه) ضبنلا رغص اهعبت ةفيعض ةوقلا تناك نإف «كلذ ىلع ةثالثلا نوعأ ةجاحلاو

 .رغصأ ناك «ةريسي ةجاحلاو كلذ عم ةبلص ةلآلا تناك نإف «ةلاحم ال

 لصفني ةبالصلا هببس يذلا رغصلا نأ الإ ءًاضيأ رغصلا لعفت دق (1ط6 ط2 ه0ه655) ةبالصلاو

 ردم تار ار صا .«فعضلا هببس يذلا رغصلا نع

 .ةوقلا فعض دنع نوكي امك «ًأطرفم ضافخنالاو

 ةثالثلا هذه يف ءيش الو فعض كانه نوكي ال نكلو ءرغصلا لعفت ًاضيأ ةجاحلا ةلقو

 عم ةجاحلا مدع رغص نم ديزأ ةوقلا عم ةبالصلا رغصو فعضلا باجيإ غلبمب رغصلا بجوي
 امنإو طسبلا نع هل عنام ال ذإ اريثك ائيش لدتعملا نم صقنت ال ةجاحلا مدع عم ةوقلا نأل «ةوقلا

 ةيوق ةوقلاو ةديدش ةجاحلا تناك نإف ءاهيلإ ةجاح ال ةريثك لادتعالا ىلع ةدايز كرت ىلإ ليمي

 مظعلاب توفي ام ةعرسلاب كرادتيل ًاعيرس ريصي نأ نم دب الف «مظعلل اهتبالصل ةعواطم ريغ ةلآلاو

 نأ نم دب الف «هيف ةعرسلا ثادحإ الو ءضبنلا ميظعت ال .«تأتي ملف ةفيعض ةوقلا تناك نإو
 ةرم ماقم ةريثكلا (16 طال5) رارملا موقتف .ةعرسلاو مظعلاب تاف ام رتاوتلاب كرادتيل ارتاوتم ريصي

 هنإف «ليقث ءيش لمح ىلإ جاتحملا لاح اذه هبشي دقو نيتعيرس نيترم وأ «ةميظع ةيفاك ةدحاو .
 ةريقك امانبقأ ةمشسق الإاو: «:لجحتساو نيفضصتب هش آلإو لعق ةلدج هلع ىلغ ىوقي ناكوإ]

 ًائيطب ناك نإو نيتلقن لك نيب (""ثيري ال مث ةلجع وأ ةدؤتب هيلع ردقي امك مسق لك لمحيف
 ةيوق ةوقلا تناك نإف «ءطبب دوعيو دكب لقنيو ثيريف فعضلا ةياغ يف نوكي نأ الإ مهللا ءامهيف



 اه ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 نإو «ةعرس مظعلا عم ديزت ةوقلا نإف «ةلدتعملا ةدشلا نم رثكأ ةديدش ةجاحلا نكل ةعواطم ةلآلاو

 .رتاوتلا ةعرسلاو مظعلا عم تلعف دشأ ةجاحلا تناك

 قوهشلاو ضارعتسالا نع عنام عنم اذإ مظعلا بابسأف ةقيقحلاب امإ هلعفي لوطلاو
 دلجلاو محللا (206ه5169) ةفاثكو ضارعتسالا نع ةعئاملا الثم ةلالا ةبالصك (16 ءامالةه»)

 هل رجلا بلقب يعي دفنا ىشرخلاب اان .«فزوكلا نعاةغناقلا
 ةلفاسلا ىلع ةيلاعلا ةقبطلا ليميف (5م306 ه4 طع 7655615) قورعلا ءالخ امإ «هلعفي ضررعلاو

 توافتلاو .ةرارحل ةجاح ةرثك وأ فعض هببس (156 :«هان) رتاوتلاو .ةلآلا نيل ةذش وأ « ضرعتسيف

 نم ةياغ وأ ةجاحلا 0 للق ديدش درب وأ مظعلا يف ةجاحلا تغلب دق ةوق هيبس (16 لنء50ع)

 . كالهلا ةفراشمو ةوقلا طوقس

 غارفتسالاو قرألاو مهلا تارّيغملا نم (1ءدل1صعوو هأ طع مانأ5ه) ضبنلا فعض بايسأو

 سحلا ةديدش ءاضعأل اهتاقالمو طالخألا تاكرحو ةطرفملا ةضايرلاو ءيدرلا طلخلاو لّوحتلاو

 . للحي ام عيمجو بلقلل ةرواجمو

 درب ةذش وأ رع ةدش وأ قرعلا مرج سبي (113605655 01 56 مان15ء) ضبنلا ةبالص بابسأو

 عفد ةهج وحن اهل ءاضعألا دّدمتو ةدهاجملا ةّدشل نيراجنلا يف ضبنلا بلصي دقو دّمجم

 . ةعيبطلا

 (156 ف6هموز) ءاقستسالاك ةّيضرملا ةبطرملا وأ ءاذغلاك ةيعيبطلا ةبطرملا بابسألا هنيل بابسأو

 فالتخا ببسو .مامحتسالاك ةيضرم الو ةيعيبطب تسيل يتلا وأ 26716 طمع وسو) سوعغرايثيلو

 . ضرملاو ةلعلا ةدهاجم ةوقلا فعض عمو طلخ وأ ماعط نم ةدام لقث ةوقلا تابث عم ضبنلا

 هليزي اذه لثمو . مدلا نم (8عماءانمه 01 86 ؟655615) قورعلا ءالتما فالتخالا بابسأ نمو

 «نييارشلا يف كّرحتملا حورلل ًاقناخ ًاجزل مدلا نوكي نأ فالتخالا بجوي ام ّدشأو دصفلا

 ءالتما ةريصق ةذم يف هبجوت يتلا هبابسأ نمو بلقلا نم برقلاب مكارتلا اذه ناك اذإ ًاصوصخو

 امبرو «فالتخالا ماد لازي ال ءيدر طلخ ةدعملا يف ناك اذإو ؛«ءيش يف ركفلاو مفلاو ةدعملا

 . ايناقفح ضبنلا راصف (156 مد1م1:2هم ه/ طع طعم ناقفخلا ىلإ ىدأ

 فاللتخاو هجضنو هتجاجفو هنفع يف قرعلا مرج يف بوبصملا فالتخا يراشنملا ببسو

 . (1طع6 5ءصبمانك 08255) ةينامصعلا ءاضعألا يف مروو هنيلو هتبالص يف قرعلا لاوحأ

 ةَوَمْلا اهفلكت امل عواطت الف ةلآلا ةبالصو ةجاحلاو ةوقلا ةدش هببس (21008©) نيتعرقلا وذو

 ,ىرخأ اهقحليف هعواطي الف ةدحاو ةبرضب ًائيش عطقي نأ ديري نمك ةدحاو ةعفد طاسبنالا نم

 ةوقلا نوكت نأ (2 56 01 لهعان 29 مانا5ه) يرأفلا ضبنلا ببسو ةعفد ةجاحلا تذيازت اذإ اضوصختو

 لصألا ةيقيرغإ ةظفل اهلعلو نايسنلا وأ طاشنلا يف نهوب ناسنإلا بيصت ةفآ وهو سغرّئيل وأ :سوغرايشيل )١(

 . ةككتعمم آعاطقموند, آعامدتهتد ةلمعدامو ةنءرلصأو5 :أاهنم ةدع ةيبنجأ تايمست اهلو



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا 1

 لدأ ةدحاو ةلاح ىلع تباثلاو داهتجا ىلإ ةحارتسا نمو جّردتيو ةحارتسا ىلإ داهتجا نع ذخأتف ةفيعض
 هؤدرأو ةياغلا ىف سيل فعضلا نأ ىلعو ءام ةّوق ىلع لدأ ههبشي امو رأفلا بنذف «ةوقلا فعض ىلع

 مث ع (1طع ا 216[70201156 ما11653) تساثلا مث ( (1 طع (ةصتم72] 230105ءأه11 م11156) يضقنملا بنذلا

 ةوقلا ءايعإ (1م(ةمصت[(ءهأ مانا5ع) ةرتفلا تاذ ببسو . ([26 6ءان75عهغ 1201056 [1]21 مآان5) عجا رلا بنذلا

 . ةعفد ةعيبطلاو سفنلا اهيف هيلإ فّرصتي صفاغم ضراع وأ اهتحارتساو

 ماوق يف ةءادرو ةوقلا يف ةيعيبط ريغ تاكرح (16 ةمدههتهاذء مان156) جحّئشتملا نضبنلا ببسو

 .ةلآلا

 نم 1 «ةديدش ةجاحو ةبلص هلآ نمو ةوق نم ثعبني (156 طق 8 مانا5ه) دعترملا ضبنلاو

 ىف ةوقلا فعض هببس نوكي دق (156 طهادنهلذه8 مادا5ه) ىجوملاو .هداعترا بجي ال كلذ نود

 ةرقلا نكت هلاذإو هل أببس نوكي دق ةلآلا نيلو مىلك دعب ءاينثألا ظنسبي نأ نكمتي الف رثكألا

 سبايلا لوبق ّرح ءزج ىف ذفانلا كيرحتلاو ّرهلا لبقت ال ةنيللا ةبطرلا ةلآلا نأل .فعضلا ةديدش

 نم هرخآ كرحتي سبايلا بلصلاو ء؛داعرإلاو (1ط؟ 5ذزهعاأ 50816) زهلل ئيهت ةسوبيلا نإف بلصلا

 رخآ ءزج هتكرح نع لعفني الو ءزج هنم كّرحتي نأ زوجي دقف نّيِللا بطرلا امأو .هلّوأ كيرحت

 (15ءدءدصتءناه: يدودلا ضبنلا ببسو .ةئيهلا ىف فالخلاو ءانثنالاو لاصفنالل هلوبق ةعرسل

 ءازجأ يف فاللتخاو رتاوتو ءاطبإ عمتجي ىتح تملا ةدش (1طع 10من هعمأ مان15) يلمنلاو مان15ع)

 ءيدرلا ضبنلا ببسو .ءيش دعب أئيش لب ةدحاو ةعفد ةلآلا طسب عيطتست ال ةوقلا نأل «ءضبنلا

 امأو «ةجاحلا ةدايز وهف (:20ه 0: مهدد5©) نوكسلا نامز لاوحأ يف صقنلا ناك نإ امأ «نزولا

 امأو ءةجاحلا مدع وأ فعضلا ةدايز وهف (ا11208 04 2200) ةكرحلا نامز لاوحأ يف ناك نإ

 راحلاو ىلاخلاو ئىلتمملا ببسو .اذه ريغ وهف «طاسبنالا ةعرس ببسب ةكرحلا نامز صقن

 ١ نشات نمتشيملاو قهاغلاو ةرابلاو

 "”نانسألا ضبنو ثانإلاو روكذلا ضبن يف : عباسلا لصفلا
 أطبأ مهضبنف مظعلاب متت مهتجاح نألو ءريثك ىوقأو مظعأ مهتجاحو مهتوق ةذشل روكذلا ضبن

 «ةلاحم ال عرسي نأ بجيف رتاوتتو ةوقلا هيف تبثت ضبن لكو «رثكألا رمألا يف ًاتوافت ءاسنلا ضبن نم

 . ًاتوافت ّدشأ وه كلذكف أطبأ لاجرلا ضبن نأ امك كلذلف (156:دان:) رتاوتلا لبق ةعرسلا نأل

 ةبوقب تمل ةوقلاو ةنوق ةزرارحلا نآل ارتاوت دشاو: تفعضاأو ةبوطرلل نيلأ نايبتضلا نضبتو

 ةديدش مهتلآ نأل ؛ميظع مهداسجأ ريداقم سايق ىلع نايبصلا ضبنو .دعب نيلمكتسم ريغ مهنإف

 ةريغص مهنادبأ نأل «ةفيعض مهنادبأ ريداقم ىلإ ةبسنلاب مهتوق تسيلو «ةديدش مهتجاحو نيللا

 ًارتاوت ٌدشأو عرسأ هنكلو «ميظعب سيل نيلمكتسملا ضبن ىلإ سايقلاب مهضبن نأ الإ رادقملا
 رثكيو .مهيف هرتاوتو مهمضه ةرثكل يناخدلا راخبلا عامتجا مهيف رثكي نايبصلا نإف «ةجاحلل

 .يزيرغلا مهراح حيورت ىلإو هجارخإ ىلإ مهتجاح كلذل

 .(رمعلا) نسلا رابك :نانسألا )١(



 ا ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 رتاوتلا يفو ءادج اهيف صقان وه لب ةعرسلا يف ًادئاز سيلو مظعلا يف دئازف نابشلا ضبن امأو

 نيذلا ضبنو .مظعأ تايشلا لَّوأ يف مه نيذلا ضبن نكل «(126 ل15:ءم06) ترافتلا ىلإ بهاذو

 نوكتف هباشتلا نم ةبيرق نابشلاو نايبصلا يف ةرارحلا نأ انيب انك دقو «ىوقأ بابشلا طساوأ يف مه

 كالمو رتاوتلاو ةعرسلا نع ينغي ام مظعلاب غلبتف ةدئاز نابشلا يف ةوقلا نكل ةبراقتم امهيف ةجاحلا

 رغصأ لوهكلا ضبنو .ةنيعمف ةلآلا امأو «ةيعادف ةجاحلا امأو «ةوقلا وه مظعلا باجيإ يف رمألا

 خويشلا ضبنو اتوافت ٌدشأ كلذل وهو ةجاحلا مدعلو ًاضيأ كلذل ةعرم٠ لقأو فعضلل كلذو

 . ةيزيرغلا ال ةبيرغلا تابوطرلا ببسب آنيل ناك امبرو ءيطب توافتم ريغص نسلا يف نينعمملا

 (طواوع هأ طع اءممءأ15) ةج زمألا ضبن يف : نماثلا لصفلا

 ءاميظع ضيببنلا ناك ةلآلاو ةوقلا تدعاس نإف ءةجاح دشأ (16 طم( [عصمع:) راحلا جازملا

 ناك ًايعيبط لب جازم ءوس سيل راحلا ناك نإو «فلس اميف لصف ام ىلع ناك امهدحأ فلاخ نإو

 بجوي (156 100816 8620 ةيزيرغلا ةرارحلا نأ نئظت الو «ًادج ةيوق ة ةوقلاو ًاحيحص ًايوق جازملا

 سفنلا يف ةماهشلاو يحورلا رهوجلا يف ةوقلا بجوت لب تغلب ام ةغلاب ةوقلا يف ًاناصقن اهديازت

 انهض ةوقلا تدادزا ةّدش تدادزا املك «جازملا ء ءوسل ةعباتلا ةرارحلاو

 رغصلا لثم ناصقنلا تاهج ىلإ ضبنلا ليميف (156 «م14 ءمتم6:) درابلا جازملا امأو

 نإو اهتوافتو اهؤطب كلذكو ءًادئاز اهضرع ناك «ةنيل ةلآلا تناك نإف توافتلاو ءطبلاو ًاصوصخ
 ءوس هئروي يذلا نم رثكأ درابلا جازملا ءوس هثروي يذلا فعضلاو .كلذ نود تناك ؛ةبلض تناك

 ةيجوملا هعبتتف بطرلا جازملا امأو .ةيزيرغلل ةقفاوم ٌدشأ راحلا نأل راحلا جازملا

 ثدح ةديدش ةجاحلاو ةيوق ةوقلا تناك نإ مث «ةبالصلاو قيضلا هعبتي سبايلاو «'“'”ضارعتسالاو

 نأ كيلإ مث (1طع نعصصطاتن»ق) شعترملاو (156 ههه501560) جّتشتملا و (210:0ا6غ2) نيتعرقلا وذ

 . لوصألل كنم ظفح ىلع بكرت
 ًاراح رخآلاو ًادراب هيّقش دحأ نوكيف هيّقش جازم فلتخي نأ دحاو ناسنإل ضرعي دقو

 بناجلا نوكيف «ةدوربلاو ةرارحلا هبجوت يذلا فالتخالا ىفلتخم هيّقش ًاضبن نوكي نأ هل ضرعيف
 نأ ملعي اذه نمو ءدرابلا جازملا ضبن هضبن درابلا بتاجلاو «راحلا جازملا ضبن هضبن راحلا

 ضابقناو طاسبنا ليبس ىلع لب بلقلا نم رزجو دم ليبس ىلع سيل هضابقناو هطاسبنا يف ضبنلا
 ب

 تاس يااا ا

 ةيلوتسملا ةجراخلا ةرارحلل حورلا لّلحتب ةوقلا لالحنال ًافيعض ًاريغص ةجاحلل ارتاوتم ًاعيرس

 . ةطرفملا
 ضعب يفو . فعضت ةوقلا نأل ريغص هنأ عم افعضو ةءاطبإو ًاتوافت ّدشأ نوكيف ءاتشلا يف امأو

 )١( ثارتكالا مدعو بارطضالاب هعبتت .
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 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا ا

 جازملا ناك اذإ كلذو «ةّوقلا يّوقتو عمتجتو (1ط6ةندانه#) روغلا يف ةرارحلا نقحت نأ قفتي نادبألا

 ىلإو ًافلتخم ضبنلا نوكيف فيرخلا ىف امأو .دربلا قمعي الف هنع لعفني ال دربلل ًامواقم ًابلاغ راحلا
 ةراتو رح ىلإ ةرات فيرخلا يف يضرعلا جازملا ةلاحتسا ةرثك ببسبف .هفالتخا امأ .وهام فعضلا

 هباشتملا نم ةياكن ٌدشأ تقو لك يف فلتخملا جازملا نإف ًاضيأ كلذلف هفعض امأو . درب ىلإ
 سبيلاو فعضي هيف رحلا نأل ةايحلا ةعيبطل ضقانم نامز فيرخلا نألو ءًائيدر ناك نإو يوتسملا

 . اهفنتكت يتلا لوصفلا بساني هنإف لوصفلا نيب يتلا لوصفلا ضبن امأو «ّدتشي

 ظ نادلبلا ضبن ىف :رشاعلا لصفلا

 :ةيفيرخ ةسباي اهنمو «ةيوتش ةدراب اهنمو «ةيفيص ةراح اهنمو «ةيعيبر ةلدتعم نادلبلا نم
 . لوصفلا ضبن نم تفرع ام سايق ىلع اهيف ضبنلا ماكحأ نوكتف

 تاالوانتملا هبجوت يذلا ضمننللا ىف رشع يداحلا لصفلا

 .هيمكو عليك ىهتلا لاس رتخي اتكجلا
 . كلذ ىضتقمب رّيغتيف ديربتلا وأ نيخستلا ىلإ ليمي نأبف هتيفيكب امأ
 ةوقلا ةدايزل رتاوتلاو ةعرسلاو مظعلا يف ًادئاز ضبنلا راص ًالدتعم ناك نإف هتيمك يف امأو

 لقثل ماظن الب ًافلتخم ضبنلا راص ًادج رادقملا ريثك ناك نإو .ةدم ريثأتلا اذه تبثيو «ةرارحلاو

 . ضبنلا فالتخا بجوي لقث لكو «ةوقلا ىلع ماعطلا
 ببسلا نأل ثبال رّيغتلا اذهو هرتاوت نم ّدشأ نوكت ٍذئنيح هتعرس نأ «سيناغاكرأ) معزو

 ضبنلا ناك رادقملا ليلق ناك نإو «ًامظتنم فالتخالا ناك اذ. نود ةرثكلا ىف ناك نإو «تباث
 تراخب نإ هكا ًاعيرس هوتيل ةليلقاةؤاننلا نأآل اريك مزتدتا تقي هلو: ةطرشو امظعو افالفنتا لقأ

 ءرمألا رخآ توافتلاو رغصلا يف ناضبنلا يهاضت ناك امهيأ لالقإلاو راثكإلا نم تفعضو ةوقلا

 . ًالدتعم ضبنلا داع ةلاحإلاو مضهلا ىلع ةعيبطلا تيوق نإو

 اردن هنن بعوي الف كلدانآلا بسور تاع قر وندم ريككلا نآ وهو: ءةيصوصخ اردقللو
 «هتفخو هتقرو هتفاطلو هرهوج لخلختل كلذو «ةيذغألا نم هريظن هباجيإ يضتقي ًاردقو هب ٌدتعي
 تواقتلا:تاجيإو نيعضتلا نيم تاورانلا هيخوي امه يجويف لعقلاب ادراي تارشلا ناك اذإ امأو
 ام لوزي نأ كشوأ ندبلا يف نخس اذإ مث هذوفن ةعرسل ةعرسب اباجيإ ءطبلاو (16 كنا5مه08)

 للحت ضرعي ناكو ةزيرغلا نع اًدج ًاديعب نكي مل راح وهو ندبلا يف ذفن اذإ بارشلاو «هبجوي
 نأ ىلإ رخأتت اهنأل تادرابلا نم هريغ هغلبي ال ام (16 :مزادمر) ةياكنلا يف غلب ًادراب ذفن نإو عيرس

 «ميظع كلذ ررضو هنحخست يوتسي نأ لبق ذوفنلا ىلإ ردابي اذهو هذوفن ةعرسب ذفنت الو نخست

 هنيخست غلبي ال هنإف ءانيخس ذفن اذإ هنيخست ررضك سيلو هب رّرضتلل ةدعتسملا نادبألاب ًاصوصخو
 . قيرفتلاو ليلحتلاو عيزوتلاب هاقلتت ةعيبطلا لب ةغلاب ةياكن ''”يكني نأ ةاقالملا لّوأ يف

 )١( بيصي : ىكني 16 زمزانتل, 1ع «ةههدتوت ةباصإلا :ةياكنلا .



 3غ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 اذهف ليلحتلاو قيرفتلاو عيزوتلل ضهني نأ لبق اهتوق دّمحو ةعيبطلا دعقأ امبرف درابلا امأو
 ماكحأ هلف «هتيوقت ةهج نم ربتعا اذإ امأو ةدوربلاو ةرارحلابو رادقملا ةرثكب بارشلا هبجوي ام
 (1312260 5ان226[55ع 01 حورلا رهوج ىف ديزي امب ةوقلل شعان ءاحصألل وقم هتاذب هنأل ىرخأ

 . ةعرسلاب مه6ان128)

 دحاو لكف  نادبألا رثكأ ىلإ سايقلاب اراض ناك نإو  هنم نئاكلا نيخستلاو ديربتلا امأو
 ركذ امك جازم ءوس مهب نيذلا يوقت دق ةدرابلا ءايشألا نإف «هقفاوي ال دقو ًاجازم قفاوي دق امهنم

 ءامو ءامئاد (16 معيومد5 ه1 طمأ (ءصمأ؟352620) نيرورحملا يوقي نامرلا ءام نأ «سونيلاج»

 دق عبطلا دراب وأ عبطلا راح وه ام قيرط نم بارشلاف ًامئاد (156605016945) نيدوربملا يّْوَقي لسعلا
 . ىرخأ فعضيو ةفئاط يومي

 هتاذب كلذ نإف حورلا ىلإ ًاعيرس ليحتسي اهب يتلا هتوق يف لب نآلا اذه يف انمالك سيلو
 كلذ بسحب هتيوقت تصقتنا هفلاخ نإو «هتيوقت تدادزا ندب ىف امهدحأ هناعأ نإف امئاد وقم
 درب نار 4ع اجلا ىف فاز نكس ناو يكف رق ىفسحلا دافور نإ هللا ء اسحب نضحلا ريحت ةوكد
 ٠ . ةعرسلا يف ديزي ىتح ةجاحلا يف ديزي رمألا رثكأ يفو ةجاحلا نم صقن

 دّربي لب نحسي ال هنألو رمخلا لعفب ًاهيبش لعفيو يّوقي ءاذغلا ذفني امب وهف ءاملا امأو
 . كلذ ملعاف ةجاحلا ةدايز يف رمخلا غلبم غلبي سيلف

 ((0311565 01 5أءعرم ضبنلا يف ةظقيلاو : ونلا تابجوم يف : رشع يناثلا لصفلا

 211:0 721ع1ان172655)

 . مضهلا لاح بسحبو «مونلا نم تقولا بسحب هماكحأ فلتختف «مونلا يف ضبنلا امأ

 ضابقنالا ىلإ تقولا كلذ يف اهتكرح ةيزيرغلا ةرارحلا نأل فيعض ريغص مونلا لوأ يف ضبنلاو
 (156 روهظلاو (156 ه«مدصقنه») طاسبنالا ىلإ ال .«(1طع ةزداتدع) روغلاو (15ع ههه153ءانم5)

 ءاذغلا مضهل نطابلا ىلإ اهل سفنلا كيرحتب اهتيلكب هجوتت تقولا كلذ يف اهنأل 3ممءةمق0)

 نوكتو ةلاحم ال ةروصحملا ةروهقملاك نوكتو «(11مود ه4 طع ةادمعي2نءم06©) لوضفلا جاضنإو

 (1طعء طالمءمعصن#2) ناقتحالا بسحب ديازت اهيف ثدح نإو ةرارحلا نإف ءاتوافتو أطب لش ًاضيأ

 . ةنخسملا ةكرحلا بسحب ةظقيلا لاح يف اهل نوكي يذلا ديازتلا تمدع دقف عامتجالاو

 لقأ نالدتعملا ناقتحالاو عامتجالاو . جازملا ءوس ةهج ىلإ ةلامإو ًاباهلإ ّدشأ ةكرحلاو

 نم ًاريثك رثكأ هقلقو بعتملا سفن نأ نم اذه فرعت تنأو .قلقلا ىلإ ةرارحلل ًاجارخإ لقأو ًاباهلإ
 .«ناظقي وهو دربلا لدتعم ءام يف سمغنملا هلاثم مونلاب هيبش ببسب هقلقو ةرارح نقتحملا سفن

 ةضايرلاو بعتلا هغلبي ام سفنلا اهميظعت نم غلبت مل كلذ نم تّوقتو هترارح تنقتحا اذإ هنإف
 . ةكرحلا نم ةرارحلل ٌدشأ ًائيش دجت مل تلمأت اذإو هنم ةبيرقلا

 مل ندبلا نكس اذإ ىتح ندبلا ةكرحل نيخستلا بجوت (156 *ةاعءااداانء55) ةظقيلا تسيلو

 هدلوت نم لاصتا ىلع هيلإ هتكرحو جراخ ىلإ حورلا ثاعبناب نيخستلا بجوت امنإ لب .كلذ بجي
 ىلإ هجتا ناك ام فارصناو ءاذغلاب ةوقلا ديزتل يوقف ضبنلا داع مونلا يف ماعطلا ٌرمتسا اذإف ءاذه



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ل

 جازملا نألو ءًاضيأ ٍذئنيح ضبنلا مظعي كلذلو ءهئدبم ىلإو جراخ ىلإ ءاذغلا ريبدتل روفلا
 دادزت ال نكلو أئيل ءاذغلا نم اهيلإ ذفني امب دادزت ًاضيأ ةلآلاو هانلق امك ًانيخست ءاذغلاب دادزي
 ءافيتسا نع كانه نوكي ًاضيأ الو «ةجاحلا يف ديزي امم كلذ سيل ذإ «رتاوتو ةعرس ريبك
 ةرارحلا ناقتحال اقيعض ضبلا داع مونلا مئانلاب ىدامت ادإ مث « عنام هلجحو مظعلاب هيلإ جاتحملا

 عاونأب غرفتست نأ اهقح نم ىتلا لوضفلا تحت ةوقلا طاغضناو (1786 ذم23:6 680) ةيزيرغلا

 .اذه ٌسحت ال يتلا تاغارفتسالاو ةضايرلا اهنم يتلا ةظقيلاب نوكي يذلا غارفتسالا

 ليمي هنإف ؛همضهيف هيلع لبقي ام دجي ملو ءالخ تقولا لوأ نم مونلا فداص اذإ امأو

 ةعرسلاو مظعلا ىلإ ضبنلا لام هعبطب مئانلا ظقيتسا اذإ هنإف ةتوافتم ماكحأ ًاضيأ ةظقيللو

 رتفي نأ هل ضرعي هنإف ئجافم ببسب ةعفد ظقيتسملا امأو .يعيبطلا هلاح ىلإ عجرو ًاجّردتم ًاليم
 عيرس ميظع ضبن هل دوعي مث «ىجافملا هجو نع ةوَقلا مازهنال همانم نع كّرحتي امك ضبنلا هنم

 ءاضيأ بهلت ىهف ةيرسقلاب ةهيبش ةكرحلا هذه نأل (186 ؛مععمدطانه8) شاعترالا ىلإ فلتخم رتاوتم

 هنكل «ضبنلا شعتريف ةفلتخم تاكرح ثدحتو أعبط ضرع ام عفد ىلإ ةتغب كّرحتت ةوقلا نألو

 ليلق هتابثف - يوقلاك ناك نإو - هببس نأل «لادتعال' ىلإ عرسي لب ءاليوط انامز كلذ ىلع ىقبي ال

 (156 هءءمهدع مانآذو) ةضايرلا ضبن ماكحأ ىف :رشع ثلاثلا .لصفلا

 كلذو ىوقيو مظعي ضينلا نإف ةلدتعم تماد امو (156 هعفر ةنفاجرلا ءادتبا يف امأ

 نإف «ةكرحلا اهتبجوأ يتلا ةجاحلا طارفإل ًادج رتاوتيو عرسي ًاضيأو «هيّوقتو يزيرغلا راحلا ديازتل

 رغصو ضبنلا فعضف ةوقلا هبجوت ام لطب ادج ترصق نإو «ةديدش تناك وأ تلاطو تماد

 روصق : يناثلاو .ةجاحلا دادبتسا :امهدحأ : وهل رتاوتيو عرسي هنكل «يزيرغلا راحلا لالحنال

 نم فعضي ام رادقم ىلع ديزي رتاوتلاو صقتنت ةعرسلا لازت ال مث ءميظعتلاب يفت نأ نع ةوقلا

 فعضلل (1طع مطدصتءدمأ مات156) المت ضبنلا داع «تكهنأو ةضايرلا تماد نإ رمألا رخآ مث .ةوقلا

 (156 تالالحنالا هلعفت ام عيمج تلعف بطعلا براقت تداكو تطرفأ نإف رتاوتلا ةذشلو

 (156 توافتلا ىلإ هليمت مث ؛(156 ؟ءدنعانلة: ماناكع) ةيدودلا ىلإ ضبنلا ريصتف لتكوهأانانهه5)

 .رغصلاو فعضلا عم ءطبلاو لن عنعمعع)

 (1طع مانام 06 هدع 8/50 اهلععد طةغ5) نيمحتسملا ضبن ماكحأ يف :رشع عبا رلا لصفلا

 نئاكلاو «درابلا ءاملاب نوكي نأ امإو «راحلا ءاملاب نوكي نأ امإ (1طء 0ةطنه8) مامحتسالا

 لاق . ضبنلا فعضأ طارفإب لّلح اذإف «ةجاحلاو «ةوقلا ماكحأ بجوي هلوأ يف هنإف راحلا ءاملاب
 نوكي امف ضبينلا ريغصتو فيعضتلا امأ :لوقنف اتوافتم ًائيطب ًاريغص ذئنيح نوكيف : «سونيلاج»

 لب ثبلي مل امبرف «ةيضرعلا هترارحل ًانيخست ندبلا نطاب يف لعف اذإ راحلا ءاملا نكل «ةلاحم ال

 راص ةيضرعلا ةيفيكلا مكح بلغ نإف «ثّبْشتو ثبل امبرو ديربتلا وهو هعبط ىضتقم هيلع بلغي
 هنم يضرعلا نيخستلا غلب اذإف .اتوافتم ائيطب راص ةعيبطلا ىضتقمب بلغ نإو «ارتاوتم اعيرس ضبنلا
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 نئاكلا مامحتسالا امأو . اتوافتم ائيطب اضيأ ضبنلا راص يشغلا براقت ىتح ةوقلا نم ليلحت طرف

 عمج لب صغي مل نإو «ءاطبإو اتوافت ثدحأو هرغصو ضبنلا فعض هدرب صاغ نإف درابلا ءاملاب

 تامامحلا يف نوكت يتلا هايملا امأو .رتاوتلاو ةعرسلا تصقنو ًاريسي مظعف ةوقلا تداز ةرارحلا

 ([طع طع تانخسملاو «همظع نم صقنتو ةبالص ضبنلا ديزت اهنم (1860651206) تاففجملاف

 . هركذ نم انغرف ام نوكيف ةوقلا لذحت نأ الإ ةعرس ضبنلا ديزت معهلانكه8)

 (©داو6 ىلابحلا ضبن وهو ءاسنلاب صاخلا ضبنلا ىف : رشع سماخلا لصفلا

 001 01 8١غ م1ععدقمظأو)

 قشنتست ىلبحلا نأكف «قشنتسملا ميسنلا يف دلولا ةكراشم ببسب ٌدتشتف نهيف ةجاحلا امأ

 ام رادقمب الإ صاقتنا ريبك ًاضيأ صقتنت الو ةلاحم ال دادزت الف ةوقلا امأف «نيسفنلو نيتجاحل
 مظعيف ةديدشلا ةجاحلاو ةطّسوتملا ةوقلا ماكحأ بلغت كلذلف «لقثلا لمحل ءايعإ ريسي هبجوي

 رتاوتيو عرسيو ضبنلا

 (5نآوع ه2 وز:ءالتصعو) عاج وألا صضيببن يف : رشع سداسلا لصفلا

 اذإ عجولاو . هتدم لوطل امإو «سيئر وضع يف هنوكل امإو «هتدشل امإ منمبلا رخب عجول

 اعيرس ًاميظع ضبنلا نوكيف ةرارحلا بهلأو عافدلاو ةمواقملا ىلإ اهكّرحو ةوقلا جّيه هلوأ يف ناك

 هانركذ امل ة هرقلا يف ةياكنلا عجولا غلب اذإف . ةعرسلاو مظعلاب يضفي ذم 0000 ءاتوافت ذكأو

 رتاوتلا ةّدش ًالوأ ءامهفلخيو ةعرسلاو مظعلا دقفي ىتح 2 ياا وصولا نم
 . كلذ دعب كالهلا ىلإو (756 لن 66عم٠ه) توافتلا ىلإ ىّدأ داز نإف «ةيلمنلاو ةيدودلاو رغصلا مث

 . (طان15ع 04 5:ءالتصعق) ما ر وألا ضبن يف :رشع عباسلا لصفلا

 اهوضع فرشل وأ اهمظعل كلذو «(16 [عبع) ىمحلل ةثدحم اهنم (15ء 5:ءااتص8و) مار وألا

 يف هحضونسر .(156 10767 ىمحلا صخي يذلا ريغتلا ينعأ هلك ندبلا يف ضبنلا رّيغت يهف

 هيرو: «تاذدلاب هيف وه يذلا وضتلا ىف ضاخلا:ضبلا رفيف نقحلا توحي ال ام اهتمو.«ةعضوم
 نأ امإ ءضبنلل رّيغملا مرولاو 0000 ضرعلاب ندبلا رئاس نم هريغ
 .هيف وه يذلا وضعلل هرّيغي نأ امإو «هرادقمب خرّيغي نأ امإو «هتقوب هرّيغي نأ امإو «هعونب هرّيغي

 . همزليو هعبتي يذلا ضرعلاب هرّيغي نأ امإو

 دارا ةيراتملل ىلإ يتلا زيف ةعوعب بمحو ورانإب زاطلا مرولا لذتف:هعوتجو تت انا

 نذإ اهفلخيو ةيراشنملا لطبتف «بطرم ببس هضراعي مل نإ ءرتاوتلاو ةعرسلاو شاعترالاو

 «هتيراشنم عنمي ام بابسألا نم نأ امكو امئاد هل مزالف رتاوتلاو ةعرسلاو داعترالا امأو .ةبجوملا

 .اهرهظيو «هتيراشنم ديزي ام اهنم كلذك

 )١( اليئثض حبصي هرْهْضَي :سكانتي (؟) .ةجاحلا :رطولا .

 عجارتي ' مزهي ءرهقي : صكانتي 4و9 .
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 ديزي بلصلاو «ًاتوافتم ائيطب هلعج ًادج ًادراب ناك نإو .ابجوم ضبنلا لعجي نيللا مرولاو
 ةيجوملا ىلإ ةيراشنملا نم ضبنلا فرصي هنإف عمج اذإ (156 2050655) جارخلا امأو . هتيراشنم يف

 . هلقثل فالتخالا يف ديزيو هعبتي يذلا (1طع 1ة>32608) نييلتلاو (1طع مهز5(ءهنه8) بيطرتلل

 . جضنلا ببسب ةيضرعلا ةرارحلا نوكسب فخت ام ًاريثكف رتاوتلاو ةعرسلا امأو

 انركذ ام رئاسو ةيراشنملا تناك ديزتلا يف راحلا مرولا ماد ام هنإف هتاقوأ بسحب هرّيغت امأو

 ىهتنملا براق اذإو . عجولل داعترإلا يفو دئازلا دّدمتلل ةبالصلا يف ًامئاد دادزيو .ديزتلا ىلإ

 ةعرسلاو (156 :6ءانت) رتاوتلا دادزيف 00  فعضي هنإف ةوقلا عبتي ام الإ اهلك ضارعألا تدادزا

 نع عضو امب ضبنلا يوق رجفنا و أ للحتف طحنا اذإف ءًايلمن داعو ةعرسلا تلطب لاط نإ مث . هيف

 . (1طع (ةمقتال أ مهتط) ددملا عجولا نم صقني امب هداعترا فخو لقثلا نم ةوقلا

 ريغصلاو ءديزأو ١ مظعأ لاوحألا هذه نوكت نأ بجوي ميظعلا نإف هرادقم ةهج نم امأو

 .رغصأو لقأ نوكي نأ بجوي

 ةبالص ىف ةدايز بجوت (126 26270115 018325) ةينابصعلا ءاضعألا نإف ءهوضع ةهج نم امأو

 وه اهيف بلاغلا ناك نإ اميس ال «فالتخا ةّدشو مظع ةدايز بجوت ةيقرعلاو «هتيراشنمو ضبنلا
 ةوقلا تبثيام الإ مظعلا اذه تبثي الو «ةئرلاو لاحطلا يف امك (1596 4116565) تانايرشلا

 نأ لثمف ةطساوب ضبنلا مرولا رييغت امأو .ةئرلاو غامدلاك ًابجوم هلعجت ةنيللا ةبطرلا ءاضعألاو

 ّسحلا يوقلا وضعلا مروو ءًايرصح ةيلكلا مروو ًايلوبذ دحلا مدوو ًايقانخ ضبنلا لعجي ةئرلا مرو
 . ايشغ اجنشت جئشي باجحلاو ةدعملا مفك

 (مناوء ه2 0ع ةيناسفنلا ضراوعلا ضبن ةبن ماكحأ يف :رشع نماثلا لصفلا

 موزنعطتعمل معممعمأتعو)

 اميظع ضبنلا لعجي ةعفد حورلا نم طسبيو ةوقلا نم ريثي امب هنإف (1526 38862)» بضغلا امأ

 هطلاخي نأ الإ «هباشتم لاعفنالا نأل فالتخا هيف عقي نأ بجي الو «ًرتاوتم ًاعيرس ًأدج ًاقهاش
 كاسمإلا فلكتو لقعلا نم ةعزانم وأ لجخ هطلاخ نإ كلذكو ءاذه ةراتو كلذ بلغي ةراتف فوخ

 سيلف قفرب جراخ ىلإ كّرحت اهنألف ةذللا امأو . هيلع بوضغملاب عاقيإلا ىلإ هكيرحتو هجييهت نع
 ناكف «ةجاحلا همظع ىفك امبر لب رتاوتلا هباجيإ يف الو ةعرسلا هباجيإ يف بضغلا غلبم غلبت

 . توافتو ءاطبإ ىلإ نوكيو نيل عم رثكألا يف مظعي دق هنإف رورسلا ضبن كلذكو «ًاتوافتم ًائيطب
 ًاريغص ضبنلا ريصي نأ بجيو فعضت ةوقلاو «روغتو هيف قنتخت ةرارحلا نألف ّمغلا امأو

 مظتنم ريغ ًافلتخم ًادعترم ًاعيرس ضبنلا لعجي هنم ئجافملاف عزفلا امأو .ًائيطب ًاتوافتم ًافيعض

 . كلذ ملعاف مهلا رييغت ضبنلا رّيغي جّردتملاو هنم ذتمملاو

 ضبنلا ةئيه ةعيبطلل ةداضملا رومألا رييغت ةلمج يف :رشع عساتلا لصفلا
 طغضي نأب امإو ؛جازم لك ضبن فرع دقو :جازم ءوس نم اهنم ثدحي امب امإ اهرييغت

 وه طغاضلاو ترو دو ماظن ذاب ناك ءادج ًاديدش طغضلا ناك نإو ءًافلتخم ضبنلا ريصيف ريصيف ةوقلا

 عجولاك اذهو .ًافيعض ضبنلا ريصيف ةوقلا لحي نأب امإو ؛مرو ريغ وأ ًامرو تناك ةيدام ةرثك لك

 . كلذ ملعاف ليلحتلا ةيوقلا ةيناسفنلا مالآلاو ديدشلا
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 زاربلاو لوبلا يف :ةيناثلا ةلمجلا
 ًالصف رشع ةثالث يهو

 يلك لوقب (156 هند: لوبلا لئالد يف :لوألا لصفلا

 نوكي نأ بجي طئارش ةاعارم دعب الإ لوبلا لاوحأ نم لالدتسالا قرطب قثوي نأ يغبني ال

 هبحاص نكي ملو «ليللا نم تبثيو ليوط نامز ىلإ هب عفادي ملو هيلع حبصأ لوب لوأ لوبلا

 (ةنش مدل !'نارفعزلاك بورشم وأ دنوكام نع 0 لوانت نكي ملو ءاماعط لكأ وأ ءام برش

 (220126-(716220161-31321216- 2 عجوضة فانز ' ا محلا و 531502 0151231-(10عان5 0218122ل15)

 ةرفصلا ىلإ لوبلا غبصي كلذ نإف « (231-6035513م-0ة5و5ء 3283 له16]2؟-0ةموزه ةداطنل) 0 ربنش رايخلاو

 بارشلاو .داوسلا ىلإ غبصي هنإف يرملاو «ةقرزلاو ةرمحاا ىلإ غبصت : اهنإف لوقبلاكو .ةرمحلاو

 هلوب غبصنا امير هب بضتخمملا نإف ءانحلاك ًاغباص ةثرش تقال الو ل لوبلا رّيغي ركسملا

 تاكرحلا نم يطاعت نكي ملو ؛مغلبلا وأ ءارفصلا رد امك ءًاطلخ ٌردي ام لوانت نوكي الو ءهنم
 رهسلاو موصلا لثم نول ءاملا رّيغي ام يعيبطلا ىرج. هلا نع ةجراخلا لاوحألا نمو .لامعألاو

 ءاملا مسدي عامجلاو .ةرمحلاو ةرفصلا ىلإ ءاملا غبصت اهلك هذه نإف .بضغلاو عوجلاو بعتلاو

 .هماوقو ءاملا نول نم بجاولا نالدبي ًاضيأ امهنإ: غارفتسالاو ءيقلا لثمو ءًاديدش ًاميسدت
 هلئالد نأل ءتاعاس تس دعب لوبلا يف رظني ال نأ بجي ليق كلذلو هيلع تاعاس نايتإ كلذكو

 .همسايم نارفغزلا نم فطقت «ةرّمعملا عاونألا نم وهو «ةينسوسلا ةليصفلا نم يلصب تابن :نارفعزلا )١(
 وأ يئاملا هصلختسم وأ راهزألا مسايمل فاجلا قوحسملا لمعتسي «ةرهزلا ةقدم نم ايلعلا ءازجألا يهو

 ةفاجلا مسايملاو راهزألا تلمعتسا ًاميدقو . معطلاو نولل ةبسكم ةدامك ةيئاذغلا تاعانصلا يف يلوحكلا

 يف ديفي هلوانت دعب يئاملا صلختسملاو «ءام رتيل لكل مارغ لذعمب ءاملا يف اهعقن دعب يبعشلا بطلا يف

 درط يف ديفي نارفعزلا راهزأل يئاملا صلختسملا نأ ًاثيدح تبث .يكيدلا لاعسلاو ةّحكلاو دربلا تالزن
 يلوبلا راردإلا ةرثك عم « ةيمصعلا تاالاحلا ضعب يف مسجلا ةئثدهت ىلع لمعيو «ةيوعملاو ةيدعملا ناديدلا

 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «اثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .قرعلا زارفإو
 ١88١. «ةيناثلا ةعبطلا

 روذب تاذ بويج اهلخاد يف .ةرشقلا ةبلص ةريدتسم نامرلا ةارمث ةيسألا ةليصفلا نم رمثم رجش :نامرلا )0,0

 مهشوقن نم ريثك يف روصو .ءامدقلا نم ريثك بتك يف ركذ امك «ةميدقلا روصعلا ذنم نامرلا فرع .ةريثك

 مهراثأ ىف هوركذو ءًاميدق سراف دالب يف عرزو .«ةجاطرق نم هلصأ نإ ليق «دباعملا نرادج ىلع

 « ضيأق «ناديدلل دراط «بلقلل وقم  مارغ ةئام لك ىف ةيرارح ةدحو 57 ىلع نامرلا يوتحي . ةبوتكملا

 اذام .مضهلا رسع نم يفشي ؛«مدلا رّهطي ءردصلاو سفنتلا يراجم فظني «يبصعلا نهولل ديفم ءمّضهم

 .14917 :«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن

 ال هنكل هيف بكريو «ًاقروو أنول يماشلا بونرخلا مجحب رجش وهو «يدنهلا رتكبلا» ىمسي :ربنش رايخلا ()
 نم بللا صلختسي .ةطوقس دنع ةضايب دادزيو «ضايب ىلإ رفصأ رهز هل «ةراحلا دالبلا ىف الإ بجني

 أميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا . لهّسم هريثأت «هريخبتو لئاسلا ةيفصتو ءاملاب اهطلخو اهقحسب ةرامث

 ١48١. «ةيناثلا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .اثيدحو
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 . ةعاس دعب الو :لوقأ ىنأ ىلع .ٌدشأ فثكي وأ رّيغتيو بوذي هلفثو رّيغتي هنولو فعضت

 امك ال هلاح ربتعيو ءىش هنم بصي ال ةعساو ةروراق ىف همامتب لوبلا ذخؤي نأ ىغبنبو

 زيمتي ىتح .هدمجت وأ هروثتف حير الو سمش هبيصت ال ثيحب ةروراقلا يف أدهي نأ دعب لب «لابي

 ةروراق يف لابي الو ءًادج جضنلا مات يف الو ءبسري لابي امك سيلف «لالدتسالا ٌمتيو بوسرلا

 .لوألا لوبلا دعب لسغت مل

 مهيف ةغباصلا ةّداملا نألو ءاهتينبلل لافطألا لاوبأ ًاصوصخو «لئالدلا ةليلق نايبصلا لاوبأو

 . جضنلا لئالد تيمي ام ريثكلا مونلا لامعتسا نمو فعضلا نم مهعئابط يفو .ةرومغم ةنكاس

 .رولبلاو يفاصلا جاجزلاك رهوجلا يقنلا فافشلا مسجلا يه لوبلا ذخأ ةلآو

 رئاس قرافي اذهبو «ًءافص دادزا هتدعب املكو أظلغ دادزا كنم هتبّرق املك لوبلا نأ ملعاو

 رييغت نع ناصي نأ بجيف ةروراق ىف لوبلا ذخأ اذإو .ناحتمالل ءابطألا ىلع ضرعي امم شغلا

 نع رتتسي لب عاعشلا هيلع عقي نأ ريغ نم ءوضلا يف هيلإ رظني نأو «هايإ حيرلاو سمشلاو دربلا

 . هيف ىرت يتلا ضارعألا نم هيلع مكحي ٍذئنيحف عاعشلا

 ةيئاملا كلاسمو (156 1:86عاطء طعم32) دبكلا لاح ىلع ىه لوبلل ةيلوألا ةلالدلا نأ ملعيلو

 ام اهلئالد حصأ «ىرخأ ضارمأ ىلع لدي اهطّسوتبو قورعلا لاوحأ ىلعو «(156 1/216 طق 615)

 ا ل هتمدخ لاوحأ ىلع ًاصوصخو «دبكلا ىلع هب لدي
 .«بوسرلا سنجو «(126ا0251ل1692) ةرودكلاو ءافصلا سنجو .ماوقلا سنجو «نوللا سنج : ةعبس

 هذه يف لخدي نم سانلا نمو .دبزلا سنجو «ةحئارلا سنجو .ةرثكلاو ةلقلا يف رادقملا سنجو

 .ماوقلا سنجب ينعنو امهنيب امو ضايبلاو داوسلا ينعأ ؛ناولألا نم هيف رصبلا هّسحي ام نوللا سنج

 .هرسعو هيف رصبلا ذوفن ةلوهس يف هلاح «ةرودكلاو ءافصلا سنجب ينعنو ةقرلاو ظلغلا يف هلاح
 لثمو ضيبلا ضايب لثم أعم ًايفاص ماوقلا ظيلغ نوكي دق هنأ ماوقلا سنجو سنجلا اذه نيب قرفلاو
 نم ًاريثك قرأ هنإف ردكلا ءاملاك ًاردك ماوقلا قيقر نوكي دقو «تيزلا لثمو باذملا كمسلا ءاذغ

 ةسوسحم ريغ رخآ نولي ةنولم وأ نكد نوللا ةبيرغ ءازجأ ةطلاخم ةرودكلا ببسو . ضيبلا ضايب

 ّسحلا هزيمي دق بوسرلا نأل ,بوسرلا قرافتو اهدارفناب يه سحت الو فافسإلا عنمت زييمتلا

 .هنم ةطلاخم ذدشأو ةيوطرلا رهوج ىف شاف نوللا نإف «نوللا قرافي الو ((طع ةةد53هه)

 (©هآاهانتت5 ه2 طع نيتصع) لوبلا نا ولأ لئالد يف : يناثلا لصفلا

 مث ء(156 هءدهوم همادان#) ''”يجرتألا م 1 يا «ةرفصلا تاقبط لوبلا نا ولا نم
 نارفعزلا غبص هبشي يذلا يرانلا مث أ "7 هدهص عع 8/611079) يجنرانلا رفصألا مث رقشألا

 ..يلاقتربلا : يجرتألا )١(

 نم ًابيرق نوللا حبصي ثيحب .ةرمحلا ىلإ لئاملا وأ «ةرمحب ىّشوملا رفصألا :يجنرانلا رفصألا (؟)

 . يلاقتربلا
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 ,عصانلا رمحألا هل لاقي يذلا وه اذهو ةرقش هبشي يذلا ينارفعزلا مث «عبشملا رفصألا وهو

 تاكرحلا اهبجوت دقو ءاهتاجرد بسحب فلتخيو ةرارحلا ىلع لدي هلكف ىجرتألا دعب امو

 ةروكذملا تاقبطلا هذعبو . بورشملا ءاملا ةذام عاطقناو عوجلاو (1طع مهنصق) عاجوألاو ةديدشلا

 ةبلغ ىلع لدت اهلكو «متقألا رمحألاو يناقلا رمحألاو يدرولاو بهصألاك ؛«ةرمحلا تاقبط

 بلغأ مدلاف ةمتقلا ىلإ تبرض املكو .ةّرملا وه بلغألاف ةينارفعزلا ىلإ تبرض املكو مدلا
 مدلا نم نخسأ اهسفن يف ةّرملا نأ امك ؛متقألاو ءرمحألا نم ةرارحلا ىلع لدأ يرانلاو

 كانه تناك نإف «ةيرانلاو ةينارفعزلا ىلإ ابراض ةقرحملا ةداحلا ضارمألا ىف ءاملا نول نوكيو
 ذح ىلإ ةرفصلا تذتشا اذإف ءماوقلا يف رهظي ملو أدتبا هنأو جضنلا نم لاح ىلع لد ةفر

 نإف ةعصانلا ةرقشلا وه كلذو «دايدزالا ىف تنعمأ دق ةرارحلاف ءاهيف ةياهنلا ىلإو ةّيرانلا

 هسفن مدلاك لوب ةيومدلا ةداحلا ضارمألا يف لاني دقو ءناصقنلا يف ةرارحلاف ءءافص تدادزا

 ناكو اليلق اليلق ليب اذإو ءطرفم يومد ءالتما ىلع لديف قرع حاتفنا كانه نوكي نأ ريغ نم

 هلاحو هنول ىلع هقرأ هؤدرأو .قناخملا ىلإ مدلا بابصنا هنم ىشخي رطخ ليلد وهف نتن عم

 نوكي ام ًاريثك هنأل ةطلتخملاو ةداحلا تايّمحلا ىف ريخ ليلد ناك امبرف ًاريزغ ليب اذإو هتئيهو
 . تكلا ليلو ةعيتس تركت «نارعقللا تلو لبق ةحفق لوألا ىف فردا الإ« قارفإو تارك لبلد
 . (1طع ىيتقعو) ةارحلا دعب ةقرلا ىلإ جردتي مل اذإ كلدكو

 . ىلإ برضي ىتح ةرمح ديك لوبلا ناك املكف (156 1معاعوانك-لةان5016ع) ناقريلا ىف امأو

 ضييبأ هيف لوبلا ناك اذإ هنإف ءملسأ وهف ًاريثك ناك املكو .خلسنم ريغ اغبص بوثلا د اولا

 هذحيو لوبلا غبص رثكي امم عوجلاو ءاقستسالا فيخ :هلاحب ناقريلاو ةرمحلا ليلق رمحأ ناك وأ

 (156 همامانع ه؟ يراجنزلا مث «ةيقتسفلا ىلإ برضي يذلا لوبلا لثم ةرضخلا تاقبط مث .ادج

 (16 ماداةعطنهم5 يقتسفلا امأو ."”يئاّركلا مث ؛'"'”يجنلتبلاو :''”ينوجنامسإلاو 65018139)

 ىلع نالدي امهنإف .«يئاّركلاو يراجنزلا الإ ةرضخ هيف ام كلذكو .درب ىلع لدي هنإف هتهع)

 . جّنشت ىلع لدي بعتلا دعب يراجنزلاو «يراجنزلا نم ملسأ يئاّركلاو .ديدش قارتحا

 ىلع لدي هنإف «ينوجنامسإلا امأو ءجّئشت ىلع مهنم رضخألا لوبلا لدي نايبصلاو
 نإف مسلا برش ىلع لدي هنإ :ليق دقو .رضخأ لوب همّدقتيو رمألا رثكأ يف ديدشلا دربلا
 ىلع ةلالدلا ديدش يراجنزلاو .هبحاص ىلع فيخ ًالإو ءشيعي نأ يجر «بوسر هعم ناك
 : 257 065:260008) بطعلا

 ناقريلا ىف امك ةينارفعزلا قيرط داوسلا ىلإ كلاس دوسأ هنمف ءدوسألا نوللا تاقبط امأو

 نم ةئداحلا ءادوسلا ىلع لب اهقارتحاو ءارفصلا فئاكت ىلع لدحر .(1 طع 1ءاعتو- ل 212010ع)

 ءادوسلا ىلع لدنو ءةمتقلا نم دخل دوسأ هنمو «ناقريلا ىلعو (16 ز:6110 ن1 ءارفصلا

 .ءامسلا نول اهانعم ةيسراف ةملك :ينوجنامسإلا (0)

 .دوسألاو رضخألا نيب حوارتي نول :يجنلتبلا (؟)

 .فورعملا تابنلا ثاركلا ىلإ ةبسن :يئاركلا (*)



 ةيلكلا ضا رعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /ل وألا باتكلا |أ5

 ىف دوسألا لوبلاو . فرصلا ءادوسلا ىلع لديو «ةيجنلتبلاو ةرضخلا نم ذخآ دوسأو «ةيومدلا
 ةيديزرعلا ةزارعلا نم: توج ىلح انزر يربتةذق نلع نزور نارك ذه ىلعاام] لدي ةلمحلا
 ىلع لدتسيو .ةيوادوسلا لوضفلل ةعيبطلا نم عفدو نارحب ىلع امإو «مازهناو (16 ذدهقنم ط620)

 نوكيو رمحأو رفصأ لوب همدقت دق نوكيو ديدش قارتحا كانه نوكي نأب قارتحالا نم نئاكلا

 برضي لب داوسلا ديدش نوكي الو «زنتكملا عمتجملا كلذب سيل ل ءاوتسالا ليلق ًاثّبشتم هيف لفثلا

 ًاضيأ لدتسيو ناقريلا ىلع ًاريثك لد ةرفصلا ىلإ برضي ناك نإف «ةمتق وأ ةرفصو ةينارفعز ىلإ

 ًاعمتجم ًاليلق لفثلا نوكيو «ةدمكلاو ةرضخلا ىلإ لوب همّدقت دق نوكي نأب دربلا نم نئاكلا ىلع
 لوبلا عم ناك اذإ هنأب نيجازملا نيب قّرفي دقو « .صلخأ هيف داوسلا نوكيو «فاج هنأك

 نم فعض وأ ةحئارلا مدع هعم ناك اذإو ةرارحلا ىلع الاد ناك «ةحئارلا نم ةوق ةدش ةويسألا

 ىلع لدكسسو .:ةحئاؤل نكت مل أدج ةعيبطلا تمزهنا اذإ هنإف .ةدوربلا ىلع ًالاد ناك ءاهتوق

 اهلالحتاو ةوقلا طوقس نم هبقعي امب ةيزيرغلا (1.055 04 0018-7121110م56) ةوقلا طوقسل ثداحلا

 ىف نوكي امك نارحبلاو ةيقنتلا ليبس ىلع ثداحلا ىلع لدتسيو «(/ةهنهع ه4 طع ؟ةاةلثأإ)
 ةرلاو (8ةءاعةعطعو) رهظلا عاجوأو (1طء ةماهءم) لاحطلا للع لالحناو عيبرلا رخاوأ

 ثمطلا سابتحا نم ةضراعلا تافالاو ةيليللاو ةيراهنلا ةيوادوسلا تاّيمحلاو (113188)

 امك راردإلاب ةعانصلا وأ ةعيبطلا تناعأ اذإ ًاصوصخو «ةدعقملا نم هناليس داتعملا سابتحاو

 همذقت دق نوكي نأب مدلا ةلضف ةعيبطلا لبقت ملف «نهثمط سبتحا دق يتاوللا ءاسنلا بيصي'
 .اريزغ رادقملا ريثك نوكيو افخ هبيقع ندبلا فداصيو .يئام جحيضن ريغ لوب

 الو ةداحلا ضارمألا يف ًاصوصخو ةئيدر ةمالع دوسألا لوبلا نإف اذكه نكي مل نإ امأو

 ناك ظلغأ ناك املكو «قارتحالا اهانفأ دق ةبوطرلا نأ هتلق نم ملعيف ءاليلق هرادقم ناك اذإ اميس

 برش ببسب ِناق رمحأو دوسأ لوب لابي نأ ضرعي دقو . ةءادر لقأ وهف قرأ ناك املكو أدرأ

 ليلد ناك ءامبرو هيف رطخألا اذهو «هلاحب جرخيف الصأ ةعيبطلا هيف لمعت ةفصلا هذهب بارش
 يف قلعت هيفو «ًاقيقر ضيرملا هلوبي يذلا لوبلا لثم ءًاضيأ ةداحلا ضارمألا يف حلاص نارحب

 (10ءه10655) ممصو (1ه5هدطضت2) رهسو (11ع2036طع) عادص ىلع لديام اريثك هنإف «ةفلتخم حا ون

 داح ناكو «ليوط نامز ىف اليلق اليلق ليب اذإ اميس ال «(346ه18] ه0ه105:08) لقع طالتخاو

 اذإو «لقعلا يف طالتخالاو عادصلا ىلع ةلالدلا ديدش ذئنيح هنإف «تاّيمحلا يف ناكو ةحئارلا
 نأ نكميو نوكي 6126مسهطنهن#) فاعر ىلع لد عادصو لقع طالتخاو ممصو رهس كانه ناك

 . هتيلك يف (156 هة1هانلدك) ةاصحلل ابيس نوكي

 للعلاو (نونوعو ه2 ععمعمةل هتلعو) ىلكلا للع ىف ٌبحتسي دوسألا لوبلا :«سفور» لاق

 ىف كلهم ليلد وهو ؛(15 ؛هنءاع 11انتلق) ةظيلغلا طالخألا نم (16 ءهنانهع لن5ءةم5عو) ةجئاهلا

 1 . ةداحلا ضارمألا

 قارتحا كانه ناك اذإ ةناثملاو ىلكلا للع يف ًائيدر ًاضيأ دوسألا لوبلا نوكي دق :لوقنو
 وه الو ملعي امم مهل حالصل نمبلو .خياشملا يف دوسألا لوبلاو تامالعلا رئاس لمأتف «ديدش

 ةلمجلابو . جّئشت ىلع لدي بعتلا دعب دوسألا لوبلاو . ءاسنلا يف كلذكو ميظع داسفل الإ عقاو



 ل ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 نكي ملو فخ هبحصي مل اذإ اهئاهتنا يف يذلا كلذكو ءلاّتق تاّيمحلا ءادتبا يف دوسألا لوبلا

 . نارحب ىلع ًاليلد

 ظ ءافشم ًاقيقر نوكي نأ امهدحأ :ناينعم هنم مهفي دقف (106 «طناع انع»© ضيبألا لوبلا امأو

 . ضيبأ يفاصلا رولبلاو يفاصلا جاجزلا نوّمسي امك «ضيبأ فشملا نومسي دق سانلا نإف

 نوكي ال اذهو «''”دغاكلاو «نبللا لثم رصبلل قّرفم نول هل يذلا وه ةقيقحلاب ضيبألا ىناقلاو
 ليلد فشملا ىنعمب ضييبألاف .اهلك ناولألا مدع وه ةقيقحلاب فافشإلا نأل رصبلا هيف ذفني اًمشم
 الف يقيقحلا ضيبألا امأو .مغلبلا ىلع لد ظلغ عم ناك نإو جضنلا نع سنومو ةلمج دربلا ىلع
 ام هنمو «ماخو مغلب ةرثك ىلع لديو ابطاخم اضايب هضايب نوكي ام كلذ نمف .ظلغ عم الإ نوكي

 مغلب ىلع لديو ''”يلاهإ ضايب هضايب ام هنمو «موحشلا نابوذ ىلع لديو يمسد ضايب هضايب
 ىلع لدي ةدمو ةقر عم يعاقف ضايب هضايب ام هنمو «عقيس وأ عقاو (5مدن) برذ ىلعو (©طلهومس)
 ةيماخلا ةريثكلا ةداجلا ةيلعلف ةدم مم وكي متانإل .لوبلا تالآ يف ةحّيقتم (اناه6:5- 501ع5) حورف

 لهرو ةيمغلب , ماروأل أ انارحب ناك امبرف «ينملا هبشي ام هنمو ةناثملا ةةاصح عم ناك امبرو «ةّجفلا

 0000 يجاجزلا مغلبلا نم ضرعت ضارمأو (1طع 715ءانل5) ءاشحألا يف

 (؛طع هرلونو) نارحبلا ليبس ىلع سيل (156 5مهئ20) ىنملاب ًاهيبش (16 ان86) لوبلا ناك اذإ امأو

 يف ضييبأ لوبلا ناك اذإو «جلاف وأ ةتكسب رذني امنإ هنإف ءءادتبا عقو امنإ لب ؛ةيمغلب ماروأل الو
 لوبلاو .ًادج ءيدر بوسر الب يصاصرلا لوبلاو . عبرلا ىلإ لقتنت نأ كشوأ ىّمحلا تاقوأ عيمج
 مدعي نأ دعب ضايبلا ناك فيك ةداحلا تاّيمحلا يف لوبلا ضايبو «كلهم ةداحلا يف ًاضيأ ينبللا

 تلام اهنأ ىلع لدي نأ رثكألاو لاهسإ ىلإ وأ «مّروتي وضع ىلإ تلام ءارفصلا نأ ىلع لدي غبصلا
 لقع طالتخا ىلع لد ةعفد ضيبأ مث ؛تاّيمحلا يف ًاقيقر ل لوبلا ناك اذإ كلذكو .سأرلا ةيحان ىلإ
 هيبشلا يلاهإلاو . جفنلا عالج ىلع لد يتايبلا هول ىلع ةعاصلا لاح ىف اولا ماذ ان+ .نوكي

 .قدب وأ تومب رذني ةداحلا تاّيمحلا يف تيزلاب

 «يمغلب دراب جازملاو رمحأ لوبو يوارفص راح جازملاو ضيبأ لوب نوكي دق هنأ ملعاو
 لمأتي نأ بجيف ضيبأ لوبلا ىقب «لوبلاب طلتخت ملو لوبلا كلسم نع تلام اذإ ءارفصلا نإف

 ىلإ اذه عم هماوقو ًاظيلغ ًاريزغ هلفثو ًاقرشم هنول ناك نإف «([ط6 ه:طئاع نعد ضيبألا لوبلا

 لفثلا الو قرشملاب سيل نوللا ناك نإ امأو .(6طاووهم3) مغلب درب نم ضايبلا نأ ملعاف ءظلغلا

 اذإو ءءارفصلا نومكل هنأ ملعاف .ةدومك ىلإ ضايبلا الو لوصفملاب الو ريزغلاب (1ع عمد 15)

 ءهوحنو ماسرسلا اهعم فاخي ال ةمالسلا لئالد كانه ناكو ضيبأ داحلا ضرملا يف لوبلا ناك

 . (15626:206) جاحسإلل ضرعت ءاعمألاف رخآلا ىرجملا ىلإ تلام ةداحلا ةداملا نأ ملعاف

 عجولا ةّدش امإ .رومأ دحأ هببسف نوللا رمحأ ةدرابلا ضارمألا يف لوبلا نوك يف ةلعلا امأو
 مغلبلا ةبلغ نم تعقو ةدشامإو ؛(1ءءم10 ءمان©) درابلا جنلوقلا يف ضرعي ام لثم ءارفصلا هليلحتو

 . يمحش : يلاهإ )0 . ةباتكلا فرو : دغاكلا 000(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا 184

 لب ؛داتعملا يعيبطلا بابصنالا ءاعمألا ىلإ رارملا ٌبصني ملف ءاعمألاو رارملا نيب يذلا ىرجملا يف

 امأو «(1طع ءما4 ءمانع) درابلا جنلوقلا يف ًاضيأ ضرعي امك هعم جورخلاو لوبلا ةقفارم ىلإ طبعي

 ضارمأ يفو درابلا ءاقستسالا يف نوكي امك «مدلاو ةيئاملا نيب زييمتلا نع هتّوق روصقو دبكلا فعض

 . (1ط6 ؟5ءوط مع20) يرطلا محللا ةلايسخت ايي لولا نوكيف «رثكألا يف دبكلا فعض

 يف مغلبلا نول رّيغتبف (1طأ ءمطه]ا5) ددسلا هبجوت يذلا (1طع طزطمعءعمصت2) ناقتحالا امأو

 نوكي مث ءروكذملا هجولا ىلع هلفثو لوبلا ةيئام نوكت نأ هتمالعو ءهقحلت ام ةنوفعل قورعلا

 يف لوبلا نركو ان | رقكوب اتركي حيض نورك قررا رثرعلا ةنإق ق قط ردع امنع افيبع هنيس
 كلذك لازي الو ضيبي ماعطلا دعب لوبلاو .ناقريلا يف ضرعي امك نتنيو ٌدوسي مث ضيبأ رمألا لو

 هيلع نيعيو ضيبأ رهسلا باحصأ لوب نكي ام كلذلو « غبصلا يف ذخأيف مضهلا يف ذخأي ىتح

 مدعل (1نعط1لن197) ةرودك ىلإ لب «قرشم ريغ نوكي هنكل «(1طع 152316 201) يزيرغلا راحلا للحت

 نم ريخ ًاضيأ هماوقل ضيبألاو «يئاملا نم لضفأ ةّداحلا ضارمألا يف رمحألا غبصلاو . جضنلا

 كلذب سيل ًاضيأ يوارفصلا رمحألاو ,ءيوارفصلا رمحألا نم ًانامأ رثكأ يومدلا رمحألاو ؛ يئاملا

 ضارمأ يف يناقلا رمحألا لوبلاو . اك تع ناك نإ فرديمو اكاجيدا رثسلا ناك ن[ ف رقما

 . طالتخاب رذني سأرلا عاجوأ يفو ءراح مرو ىلع رثكألا يف لدي هنإف «ءيدر ةيلكلا

 كالهلا هنم فيخ .«بسري ملو كلذك يقبو رمحألاب ةداحلا ضارمألا. يف لوبلا أدتبا اذإو

 فعضو دبكلا يف مرو ىلع لد ؛كلذك يقبو ةرمحلا عم ردك ناك نإف «ىلكلا مرو ىلع لدو

 ةلاسغب هيبشلا نوللا كلذ نم «ةبكرم ناولأ لوبلا ناولأ نمو (126152216 201) يزيرغلا راحلا

 ؛(15ع آناء 1ع طعمه2) دبكلا فعض نم نوكي دقو ءءاملا يف '' "قيقا امد هبشيو يرطلا محللا

 فعض هيلع لديو «بلغ جازم ءوس يأ نم دبكلا فعض نم هرثكأو .مدلا ةرثك نم نوكي دقو

 يذلا غلبملا ىلع هتدايزو مدلا ةرثك نم الإ سيلف ةيوق ةوقلا تناك نإف ىرخلا تاداستاو ماقيل

 تيزلا هبشيو ةيقلس اهطلاخي ةرفص وهو يتيزلا نوللا كلذ نمو . . هلامكي هزييمتب ةزيمملا ةوقلا ىفي

 لاوحألا رثكأ ىف يفو ءوه ام ظلغلا ىلإ فشلا عم ماوقو يمسد قيرب عم '"' ”فافشإو هيف ةجوزلل

 داوم غارفتسا ىلع ردانلا يف لد امبرو سلو جضنلاو ريخلا ىلع لدي الو ةشلا ىلع لدن

 ( ةنتنم هتموسد تناك ام هنم كلهملاو .ةحار هبقعت هيدعت ١> كركي انبإ ةدهو نارعوبلا ليغ ىلع ةعسو

 يف هرثكأ اذهو ءأدرأ وهف يرطلا محللا ةلاسغك ءيش هطلاخ اذإو ءاليلق اليلق هنم لوبلا ًاصوصخو

 ؛حالص ةمالع ناكو ءامدقتم دوسأ الوب يتيزلا بقعي امبرو ؛ءيدرلا جنلوقلاو لسلاو ءاقستسالا

 ضارمألا يف ينعأ عباسلا يف توميس ضيرملا نأ ىلع عبارلا يف يتيزلا لوبلا لد ام ًاريثكو

 هلفسأ نوكي وأ ءامسد هلك نوكي نأ امإ : هنإف فانصأ ةثالث يتيزلا لوبلا نإف ةلمجلابو .ةداحلا

 اصوصخو «لسلا يف امك طقف هنول يف ًايتيز نوكي نأ امإ هنإف ًاضيأو ءامسد هالعأ نوكي وأ طقف

 كلذ نمو ؛هرخآو لسلا لامك يفو ىلكلا للع يف امك ًاعيمج امهيف وأ طقف هماوق يف وأ هلّوأ يف

 فل ل «نيترملا قارتحا ىلع لدي هنأل لاّتق ءيدر وهو يناوجرألا

 )١١( 1:ةصمدصةمعما فافش :فافشإ (0) . جزم :فيد .
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 نإف «(156 طنماع ةدن45) ةظيلغلا طالخألا نم ىتلا تايّمحلاو ةبكرملا تاّيمحلا ىلع لديف ءداوس

 . (م1هتعتوإل-طاءانما5) بنجلا تاذ ىلع لد هسأر ىلإ ليمأ داوسلا ناكو ىفصأ ناك

 .هترودكو هئافصو لوبلا ماوق ىف : ثلاثلا لصفلا

 امإو «(1طنءاع انعام ًأظيلغ نوكي نأ امإو «(156 (طنه سند ًاقيقر نوكي نأ امإ «لوبلا ماوق

 «عفدلل عيطملا قيقرلا الإ عفدي الو بذجي وأ «قيقرلا الإ بذجي الف «لوبلا يراجمو ةيلكلا فعض
 ىلع ةداحلا ضارمألا يف لديو . سبي عم دربلا ديدشلا جازملا ىلع وأ «ءاملا برش ةرثك ىلع وأ
 ءاملا يف فرصني ال ىتح ىوقلا رئاس فعض ىلع لد امبرو جضنلا مدعو ةمضاهلا ةوقلا فعض

 نأل «نابشلا يف هنم أدرأ نايبصلا يف وه ةفصلا هذه ىلع قيقرلا لوبلاو لخدي امك قلزي لب «ةتبلا

 اهنأل ءبذجأ تابوطرلل مهنادبأ نألو بطرأ مهنآل «نابشلا لوب نم ظلغأ يعيبطلا مهلوب نايبصلا

 اودعب دق اوناك ءًادج ةداحلا تاّيمحلا يف مهلوب قر اذإف «ءامنتسالا ببسب ةدام لضف ىلإ جاتحت

 نأ الإ ,كالهلا ىلع لد ماد اذإ هنإف بطعلا ىلع لدي مهب كلذ رارمتساو .أدج ةيعيبطلا مهتلاح نع

 تحت اضوصخو «ثدحي (8550655) جارخ ىلع لدي ذئنيحف .ةوق تابثو ةحلاص تامالع هقفاوي

 ثيح ثدحي مرو ىلع لدي هنإف .«مهيف ليحتسي ال ءاحصألاب اذه ماد اذإ كلذكو ءدبكلا ةيحان

 ىلع لدي ءّمع لب «ةيحان لقثلاو عجولا كلذ ّصخي مل نإف ؛«مرول دادعتسا ىلع لديف «ىلكلا

 ردتت جيردت الب (1طع ه:1515) نارحبلا دنع لوبلا ةقرو .ندبلا ّمعت ماروأو يردجو روثب

 علا ١ 20010

 «جضنلا مدع ىلع لاوحألا رثكأ يف لدي هنإف ءادج (156 طنءاع نئذه©) ظيلغلا لوبلا امأو
 ماروأ راجفنا وأ ةيطلخ تاّيمح ىهتنم يف نوكيو ماوقلا ةظيلغ طالخأ جضن ىلع اهلقأ يفو

 ماود نكل اعلا ىلع وه ةداحلا ضارمألا ىف هلئالد ريكو . (1طع ستمانتع 04 طع ةتنءالتصع)

 مضه ىلع لدي اميف ماوقلا ديفي يذلا وه ام مضه ىلع لدي ظيلغلا نإف «لدأ رشلا ىلع ةّقرلا

 جضنلا نع اهعانتماو اهترثكو .ةداملا داسف ىلع لدي امبرو «ءىجري عفدلاب ةوقلا نم لالقتساو

 هبقعي وأ ةحارلا نم هبقعي امب نيرمألا نم بلاغلا ىلع لدتسيو ءّرشلا ىلع لدي بسرملا زّيمملا
 ريثك ءيش هنم غرفتسي ام (560658) تاّيمحلا يف ظيلغلا لوبلا نم ملسألاو . فعضلا ةدايز نم

 هبقعي هنم عفانلاو ةوق فعض وأ طالخأ ةرثك ىلع ليلد وهف اليلق اليلق غرفتسي يذلا امأو «ةعفد

 ةحار بقعي ملو ةداحلا ضارمألا يف ظلغلا ىلإ قيقرلا لاحتسا اذإو .ةحارلل نراقم لدتعم لوب

 سأرلا يحاون يف عجوب ٌسحي ناكو ظيلغلا لوبلا هب ماد اذإ حيحصلاو .نابوذلا ىلع لد

 )١( ةيناث ضرملا ةدواعم وأ ءديدج نم ضرملاب ةباصإلا :سكنلا .

 ) )6.ىمحلا انه اهلعل :رشلا
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 يحاونب حورق وأ راجفنا وأ عافدنا لضف نم هب كلذ ناك امبرو «ىّمحلاب هل رذنم وهف «راسكناو

 « حضنلا مدع ىلع نالدي اعيمج ظلغلاو ةقرلا تناك امنإو «(16 ءهعا5 ه؟اطع نننصع) لوبلا كلاسم

 خبطني نأ هجضن قيقرلاو «ةّقرلا ىلإ مضهني نأ هجضن ظيلغلاف .ماوقلا لادتعا هعبتي جضنلا نأل

 . (1طع طء20) ةنوخسلا ىلإ

 ءاردك نوكي دقو ,(1ءةصكمدمعم) اًمشم ًايفاص نوكي دق فلس اميف انلق امك ظيلغلا لوبلاو

 هؤازجأ رغصت مل «كيرحتلاب ٍجْوُم اذإ فشملا ظيلغلا نأ «قيقرلا نيبو فشملا ظيلغلا نيب قرفلاو
 ءيطب تاخافنلا ريثك هدبز ناك دبزأ اذإو «ةئيطب اهتكرح تناكو رابك جاومأ هيف تثدح لب ؛ةجّومتملا
 ىلإ غبص هل ناك نإ ّيخم ءارفص وأ «(16 لنعه50) ماضهنالا ديج مغلب نع وه اذه لثم دّلوتو ءاقفتالا

 اذهو ؛ (آ0155ه]انانم» هذ 1 (ععمانك ماطاععمد) يجاجز مغلب لالحنإ ىلع لد غبص نكي مل اذإو .ةرفصلا

 . (1طع ءمأ1ءعمانعك) نيعورصملا لاوبأ يف نوكي ام ًاريثك

 ماوقلا هيف جضنلا لعفل الإو جضن نع سيل هغبص نأ ملعي غبصلا هيف رثكي يذلا قيقرلاو ٍ
 ماوقلا يف جضنلاو . غبصلا مث «ميوقتلا جاضنإلا لعف لوأ نإف هب ةّرملا طالتخا نم هنكل ءالوأ

 ضرملا ةدم يف ماد اذإ (156 (طنه نضدع زءءاله») رفصألا قيقرلا لوبلا كلذلف «نوللا يف هنم حلصأ

 نم ءازجأ فالتخا كانهو ًاقيقر الوب تيأر اذإو «ةمضاهلا ةوقلا روتف ىلعو ٌرِش ىلع لد داحلا
 كلذف ةناثملا ىف ةلع ريغ نم ةلاخنلاك ءايشأ هيف ًاقيقر ناك نإو ًابهلم ًابعت سدحاف ةرفصلاو ةرمحلا
 ْ ْ ظ . مغلبلا قارتحال

 ةاتودلا ىلع لد هيرو طولخلالا ريع ىلع ةلدنملاب لدي ةداسلا ىرقا ركل ند ظيلخلا كولا
 هطلاخت (8/59) حير عم ةيضرألا لوبلا ةرودك ةلمجلابو . ظلغف دمج ةعاس يقب اذإ يذلا وهو

 نأ بجي مث «ءافصلا متي ضعب نم اهضعب لاصفنا يفو ةرودك تناك هذه تطلتخا اذإف «ةيئاملا

 اذ وه ةدهاجم ةعيبطلا نأ ىلع لديف ظلغي مث اقيقر لابي نأ امإ «هنأل ثالث لاوحأ ىلإ رظني
 امإو .ءاضعألا نابوذ ىلع لد امبرو «ةرثأتم يهو هجو لك نم عطت مل دعب ةداملا نكل «جضني

 ةداملا ترهق دق ةعيبطلا نأ ىلع لديف ءًابسار ظيلغلا هنم زّيمتيو وفصي مث ًأظيلغ لابي نأ
 ةلاحلاو .لدأ جضنلا ىلع وهف عرسأو رفوأ بوسرلاو رثكأ ءافصلا ناك املكو .اهتجضنأو
 هنم غلبيس هنأ سدح ةتباث ةوقلاو ةيوق ةعيبطلا تناكو تماد نإ رخآلاو لوألا نيب ةطّسوتملا

 ةمالع نكت ملو لاط اذإو ءجضنلا كالهلا قبسي نأ فيخ ةتباث ةوقلا نكت مل نإو «ماتلا جاضنإلا

 ""ةروثخلا ىلإ ةقرلا نم ذخأي يذلاو ةيراخب حاير ىلعو ناروث ىلع لدي هنأل عادصب رذنأ ةفيخم
 طوقسل ردكيو لوبلا ظلغي ام ًاريثكو «تاقوألا نم ريثك يف ةروثخلا ىلع فقاولا نم ريخ ٌرمتسيو
 ظ . ةعيبطلا عفدل ال ءةّرقلا

 لوبلاو «ةتبلأ جضنلا مدع ليلد وهف ًايئام ىقبيو ًايئام لابي يذلا (726 نعد« لوبلا امأو
 امو (1طع مه22لالوأ5) حلافلا يربي اذه لثمو أعم لاصفنالا ريثك جورخلا لهس ناك ام هدمحأ ظيلغلا

 )١( ةظلغلا :ةروثتخلاو ءظلغ :رّكخت .
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 دومحم كلذف ةرازغ عم جيردتلا ىلع قرت تذخأ مث ةظيلغ لاوبأ تناك اذإو ؛هارجم يرجي

 ردكلا ظيلغلا رجفنا اذإ كلذو ريخ ليلد نوكيف ءريثكلا ليلقلا ردكلا ظيلغلا بقعي ناك امبرو

 ةّلعلا هب لحنت ام ًاريثك اذه نإف :ةلوهسب ًاريثك الوب لوب ةدحاو ةعفدو ًاليلق ًاليلق لابي ناك يذلا

 مل ءالتما ناكو «ةيئالتمالا ضارمألا نم اهريغ وأ ةّداحلا تاّيمحلا نم ائيش ةلعلا تناك ءاوس

 يف طرفأ اذإ نوللا يعيبطلا لوبلاو .ردان لوبلا نم برض اذهو «رهاظ ضرم هنم دعب ضرعي
 ىلع ًانايحأ لدي دقو ءجورخلا ةلوهسب هجضنو ًاريثك داوملا صقن ةدوج ىلع ًانايحأ لد ظلغلا
 جورخلا رسع هيلع (7/ءدلطعهعو5 هك طع (08) ليو ةوقلا فعضو طالخألا ةرثك ىلع هتلالدل فلتلا

 .2ج رخي ام ةلقو (15)1هدأأؤإل ذص ء«ءرعانمدد)

 (1طع ةاءءم) لاحطلا ضارمأل نارحب وه يذلا ديجلا (16 (طنءاع نته6©) ظيلغلا لوبلاو

 ةلمجلا يف روثيملا لوبلاو . عفدلا يف لمعت ةعيبطلا نإف .ءاوتسالا هيف عقوتي ال ةطلتخملا تاّيمحلاو

 يتيز لفث هل يذلا ظيلغلا لوبلاو . اهجاضنإبو اهب ةعيبطلا نم لاغتشا عم طالخالا ةرثك ىلع لدي

 هيلع لدتسي (1انمأانتع ه؟ طع ة؛ءألاه8) ماروألا راجفنا ىلع لادلا ظيلغلا لوبلاو .ةةصح ىلع لدي

 ةلصفنملا تادارجلاو ةنتنملا ةحئارلا اهيلع لديو «ةدملاكف هطلاخي ام امأ . هقبس دق امبو هطلاخي امب

 دق نوكي نإف هقبس ام امأو «دعب هيلع لدتسي امم كلذ ريغ وأ ةلاخنك وأ رمح وأ ضيب حئافصك هعم
 ىلع كلذ ٌلديف ردصلا يحاون وأ دبكلاو ةيلكلا وأ ةناثملاب ةحرق وأ مرول ةمالع فلس اميف ناك
 نم وهف «(51-81000ةن560 72161) يرطلا محللا ةلاسغ هبشي لوب هلبق ناك نإو ؛ مرولا نم راجفنولا

 سفن قيض هقبس دق ناك نإو هريعقت يف مرولاف كلذك ءزارب وأ (1؟/مطموأو هز اطع اذ؟ع2) دبكلا ةيدح

 (طاءنوإل) بنجلا تاذ وهف «. سخان ردصلا ءاضعأ يف عجوو سباي ((00118ط) لاعسو (12إل500262)

 نإو ادومحم ناك جضن ةدملا وه يذلا كلذ يف ناك اذإو . ميظعلا نايرشلا ةيحان نم عفدناو رجفنا

 «لاحطلا ةيحان نم وهف «راسيلا ةيحان يف عجو هعم ناكو «داوسلا ىلإ ظلغلا عم لوبلا كلذ ناك
 ةيحان نم وهف «(156 200ه:06ه) نطبلا ىلعأو (مه نطل ئءنك) ةّرسلا قوف ناك نإ سايقلا اذه ىلعو

 . لوبلا يراجمو دبكلا نم نوكي كلذ رثكأو . (1طء ةهمصة0ط) ةدعملا

 هلّهرت لوزيو هندب ىقنتيف ديدصلاو ةدملاك الوب ةضايرلا كراتلا عدتملا حيحصلا لاب امبرو
 اهحاتفنال ًاعبات لوبلا ظلغ ناك امبرف ءددس هيلي امو دبكلا ىف ًاضيأ ناك نإو ةضايرلا كرتب هل يذلا
 ردكلا ل وبلاو .. احترق نور راجتفنالا نتغ نوكي ىذلاو اكبيف ظانلا اذه نوكر الو: ءاهتداع عافدتاو
 ردكلا لوبلاو جراخلا دربلاك ناكو «دربلا ىلوتسا ةوقلا تطقس اذإو «ةوقلا طوقس ىلع لدي ام اريثك

 يف ةنمزم ةراح ماروأ باحصأو ىلابحلل نوكي صمحلا ءام وأ ؛ءيدرلا بارشلا نولب هيبشلا
 0 ا ا يح لا ءاشحألا
 . ةظيلغ اجي تَزَويف ءام ةرارح هيف تلمع ماخ ىلع هرثكأو . (11ن 5201055 01 طع 500ه ندبلا طالخأ

 . "726 هعصم7) شعرتلا ىلع ماد اذإ لدي دقو «ٌلطملا وأ نئاكلا عادصلا ىلع لدي دق كلذكو

 .ةشعرلا :شعرتلا ()
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 اذإ هنإ :مهضعب لاق وضعلا كلذب ةلع ىلع لدي هماود نإف ام وضع نول هبشي يذلا لوبلاو
 رذنأ ضرملا عيمج يف ناك نإو «ضرملا لاط «ناخد وأ «ميغب هيبش لوبلا لفسأ يف ناك

 ءازجألا تناك املك ءازجألا فلتخملا لوبلاو . نتنلاب ةذملا قرافي (1682) ماخلاو .تومب

 دشأ (156 20:5) ماسملاو ردقأ ةعيبطلاو ذفنأ هيف ةعيبطلا لمع نأ ىلع لد ءرثكأ هيف رابكلا
 (156 عامجلا رثإ ليب هنأ ىلع لدي «ضعبب اهضعب طلتخم طويخلاك هيف ىري يذلا لوبلاو .ًاحاتفنا

 .ناحتمالاب كلذ ملعت تنأو ©هز105(8)

 (00هد ه؟ نعضمع) لوبلا ةحئار لئالد يف : عبارلا لصفلا

 ال لوبلا ناك نإ :لوقنو .ءاحصألا لوب ةحئار هتحئار قفاوت طق ضيرم لوب ري مل :اولاق

 توم ىلع ةداحلا ضارمألا ىلع لد امبرو ؛ةطرفم ةجاجفو جازم درب ىلع لد ةتبلا هل ةحئار
 تالا يف احورقو ابرج هببس ناك  جضنلا لئالد كانه ناك نإف  ةنتنم ةحئار هل تناك نإف «ةزيرغلا

 نوكي نأ زاجو «كلذ نم نوكي نأ زاج جضن نكي مل نإو كلذ تامالعب هيلع لدتسيو «لوبلا
 نإو «ءيدر ليلد وهف لوبلا ءاضعأ ببسب نكي ملو .ةداحلا تاّيمحلا يف كلذ ناك اذإو ةنوفعلل

 ىلوتسا رهوجلا ةدراب طالخأ ىف ىه (156 طانامء(4ءانمد) ةنوفعلا نأ ىلع لد ةضومحلا ىلإ ناك

 ىلع لدي هنأل توملا ليلد هيد دا ةلعلا تناك نإ امأو . (هطههءسص8ا ط680) ةبيرغ ةرارح اهيلع

 ةحئارلاو «بيرغ ٌرح عم عبطلا يف درب ءاليتساو (1طء ةههة[6 ط620) ةيزيرغلا ةرارحلا توم

 ةنتنملاو «(120مدتسةمءهع 0 طع ط1000) مدلا .ةبلغ ىلع لدت (156 ة#ءءامءأوو5) ةوالحلا ىلإ ةبراضلا

 ماد اذإ ةحئارلا نتنملا لوبلاو «ةيوادوس ةضومحلا ىلإ ةنتنملاو «ةيوارفص ًاديدش (156 5نهلتصو)

 هيلع لديو مهيف ةسبتحم ةنوفع ضاقتنا ىلع وأ نفعلا نم ثدحت تاّيمح ىلع لد ءاحصألاب

 ناكو هنع لازو اهيف همزلي ناك نم لوبلا قراف اذإ ةداحلا ضارمألا ىفو ءهرثإ ةفخلا دوجو

 . (آ1.055 06 1(ةلثاإل) ىوقلا طوقس ةمالع وهف ةحار تقع و .ةعفد لاوزلا كلذ

 (156 ؛هدسص) ديزلا نم ةذوخأملا لئالدلا يف : سماخلا لصفلا

 ةجراخلا حيرلاو لوبلا قرز عمو «ءاملا يف ''”ةقرزنملا حيرلا نم ةبوطرلا يف ثدحي دبزلا
 ضرعي امك ءاملا يف ةبلاغ حيرلا تناك اذإ ًاصوصخو .«لاحم اال ةنوعم لوبلا رهوج يف لوبلا عم

 ىلع هترقشو هداوسب لدي امك هنولب لدي دق دبزلاو . ا ا لا

 هتلقب امإو «ةجوزللا ىلع لدي هربك نإف ردو ةرخسي لدي ةقو 0616ج صافن فز ثاق رجلا

 ائيطب هءاقب نإف ًاعيرس هئاقبب وأ ًاليوط هئاقبب امإو «ةريثك حيرو ةجوزل ىلع لدت هترثك نإف «هترثكو
 حايرلا ىلع هتلالدل ضرملا لوط ىلع لديو ءىلكلا للع يف ةيقابلا ببعلاو ةجوزللا ىلع لدي

 للع يف 3 516 1 طتسممانع) 3 زللا طلخلا نإف ةلمجلابو .(156 15كلن(9) ةجوزللاو (1ء ؟تههق)

 .دربو ةئيدر طالخأ ىلع لديو .ءيدر ىلكلا
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 ظ (5مءعأعو 01 560106815) بوس رلا عا اونأ لئالد يف سداسلا لصفلا

 لفثلاو (156 ةءلننصءم[) بوسرلا ةظفل لامعتسا يف ءابطألا حالطصا نإ الوأ :لوقن

 امل ال لفثو بوسر نولوقي مهنأل كلذو «.فراعتملا ىرجملا نع لاز دق (1طع 8ءوزلانعو)

 نإ :لوقنف افطو قلعت نإو ءاهنع زّيمتم ةيئاملا نم ًاماوق ظلغأ رهوج لكل لب ءطقف بسري
 نمو هئازجأ عضو نمو هتيفيك نمو هتيمك نمو هرهوج نم هوجو نم هنم لدتسي دق بوسرلا
 ابوسر نوكي نأ امإ «هنأ وهف هرهوج نم هتلالد امأ .هتطلاخم ةيفيك نمو هنامز نمو هناكم

 ءازجألا لصّتم بسار ضيبأ وهو «نييعيبطلا جضنلاو مضهلا ىلع ًالاد ًادومحم ًايعيبط

 ءام بوسرب اهيبش ًافيطل ًايوتسم سلمأ لكشلا ريدتسم نوكي نأ بجيو ءاهيوتسم اههباشتم
 ةهباشملا ءاسلملا ءاضيبلل ةدملا ةبسنك هلك ندبلا يف ةداملا جضن ىلع هتلالد ةبسنو .درولا

 .ةفيطل هذهو ةفيثك ةدملا نكل . «(43215ه ه؟ طع ةنءاانه8) مرولا حضن ىلع ماوقلا

 نإف « (ضنلا نم ةيعزقألا دنع ذأ ءاوتسالاو غبصلا تاف نإو دّيج ليلد لفثلاو بوسرلاو

 بوسرلا رثكأو .نشخلا ضيبألا نم حلصأ رمحأ وه لب «ضيبألا كلذب سيل يذلا ىوتسملا

 ّرشلا ئدتبيو «يخينرزلا مث رفصألا مث رمحألا وهف ضيبألا فلاخ ام دوجأو لوبلا نول ىلع

 ءاوتسالاو ءجضنلل ال نوكي دق ضايبلا نإف «نورخآلا هلوقي ام ىلإ تفتلي الو يسدعلا نم
 .ةديدش ةطلاخم حير ةطلاخم نع نوكي ام ضايبلا نمو .حجضنلل الإ سيل

 بوسرلاو «هئاوتسا نم ريخ ''”هنّيشتف مومذملا ءيدرلا (1ءةهكنن»6م15) بوسرلا امأو

 ماخلاو ةدملا هبشي دقف هيف انمالك يذلا ديجلا بوسرلا امأو «بيرق نع هفرعت يذلا وه ءيدرلا

 ةفاطللاب امهيلك فلاخي وهو «هئازجأ جامدناب هفلاخي ماخلاو «نتنلاب هفلاخت ةدملا نكلو «نيقيقرلا

 ضيرملا نآل كلذو «ةحصلا لاح ىف بلطي الو ضارمألا ىف بلطي امنإ بوسرلا اذهو «ةفخلاو

 حيحصلا امأو .داسفلا ىلع لد جضني مل اذإف .هقورع يف هندب يف ةئيدر داوم سابتحا يف كشي ال

 لضفت لوضف ىلع مهنم كلذ لدي نأ ىلوألا لب ءضقتني طلخ هقرع يف نوكي نأ ًامئاد بجي سيلف

 . جيضن ريغ وأ ًاجيضن لوبلا يف بسري لضف لضفي مث «مضهلا ةميدع ءاذغلا نع مهيف
 .«ةحصلا لاح يف بسارلا (156 6و102568) لفثلا مهيف لقي 0 ه7221260) فاضقلاو

 لاوبأ يف بوسرلا اذه رثكي امنإو «ةبعتملا عئانصلا باحصأو تاضايرلل نيلوازملا ًاصوصخو
 ام بوسرلا نم فاضقلا ىضرملا لاوبأ يف عقوتي نأ بجي ال ًاضيأ كلذكو «نيعدتملا نامسلا
 ام اريثكو ءائيش اوبسري ملو مهضارمأ علقت ام ًاريثك كئلوأ نإف «نامسلا ىضرملا نادبأ يف عقوتي

 سيلو «قلعتي وأ «ءفاط ريسي ءيش هنم ناك امبر لب «لفستي نأ ىلإ مهلاوبأ يف بوسرلا غلبي ال

 ننس نأ بجي لب ادع (1 طع رطهختت عل انعامع) حيضنلا لوبلا الإ بسري هنإف لوب لك :لاقي امك

 فلاخ ام دوجأو «لوبلا نول ىلع نوكي رمألا رثكأ يف بوسرلا ناولأ رثكأو اذه ًاليلق هيلع
 .رفصألا مث ء«رمحألا وه ضييبألا

 خينرزلاب هيبش يشيشد وأ ّينسرك وأ يلاخن يطارخ هنمف يعيبطلا ريغ بوسرلا امأو

 .فاضق :اهعمج .«فيحنلا :فيضقلا (؟) .ةنويللا : نسَسّتلا )١(

 7١م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 هنمو «يذم هنمو :(016ة5ا) يمسد هنمو «(156 8650)) يمحل هنمو ةرفص عبشملاو ءرمحألا

 يلمر هنمو «يرعس هنمو .«يقلع يومد هنمو .عوقنملا ريمخلا عطقب هيبش هنمو . يطاخم

 ءازألا رابك (5دسقعإ) يحئافص هنم (12642165) يروشقلا 97 اعلا . يدامر هنمو ءيوصح

 ءاضعأ يهو «لوبلا لصفم نم ةبيرق ءاضعأ نم اهلاصفنا ىلع رمألا رثكأ يف لدي رمحو ضيب

 ىلع يمحللا رمحألاو .لكأت وأ برج وأ اهيف حورقل ةناثملا نم هنأ ىلع لدي ضيبألاو .لوبلا
 .كمسلا ''”سولفب هيبش وأ نكدأ نوللا دمك وه ام ّيحئافصلا نم نوكي دقو «ةيلكلا نم هنأ

 حئافص (5كهمأد»8) دارجنا ىلع لديو هركذن يذلا بوسرلا فانصأ عيمج نم أدج أدرأ اذهو

 . ةناثملا اّيقن امبر لب «ةتبلا ناّرضي ام ًاريثكف «نالوألا ناسنجلا امأو . ةيلصألا ءاضعألا

 ايقيح ازوشت لايف" ” 2ع ههصاط قم 06و) حيرارذلا يِقُس الجر نأ مهضعب ةعب ىكح دقو

 . شاعو أربف رمحأ ًاغبص تغبصو تلحنا ةيئاملا يف تْلُح اذإ تناكو «عوقرفلاك

 ينس ريحا ناك نإقا'ءانارقا نكناو نيروكالملا نم اضررع لثا وكت ام يطارخلا نفر

 دبكلا نم ًءازجأ نوكي دقف رمحأ ناك نإ ى ينسركلاو ًايلاخن يمس رمحأ نكي مل نإو ؛ ا
 ةيلكلا نم نئاكلا نكل لكلا نه ووكر دقو ءاهيف اقرتحم أمد نوكي دقو , ةقرتحم (1ع 11760)

 ناك نإو «(70 تدهتطاه) تيتفتلل لبقأو ىمحلب سيل امب هبشأ نإ رخآلاو ءًايمحل ًالاصتا دشأ

 دقو «ةمتقلا ىلإ برضي دبكلا نع يذلا نإف ؛ةلاحم ال ةيلكلا نع وهف ةرفصلا ىلإ برضلا ديدش
 نم نوكي دقو ةناثملا برج نم نوكي دقف ىلاخنلا امأو .ةيلكلا نع يذلا ًانايحأ اذه ىف هكراشي
 ةناثملا نم وهف نتنو بيضقلا لصأ يف ةكح كانه ناك نإ هنأ امهنيب قرفلاو ءاضعألا نابوذ
 قورعلا نوكتف «لوبلا حضن ىلع لئالدلا رئاس لد اذإ اصوصخو «ةّدم لوب هقبس اذإ اصوصخو
 ل ل ا اهب ةلع ال جازملا ةحيحص ةيلاعلا

 نم هرثكأف يشيشدلاو يقيوسلا امأو . طلخ نابوذ نم وهف «ةدومكلا ىلإ نوللا ناكو لوبلا ءاضعأ

 ىلإ ناك نر اهدازجناو ءاهفألا ناو كن اريك نوكي كفو ةرهختلا ىلإ وهو .مدلا قارتحا

 امهنيب قرفلا هجو فّرعتت نأ كنكمي تنأو «لثألا ىف ةبرجلا ةناثملا نم اضيأ نوكي دقو « ضايبلا

50007 ْ 

 لاحطلا يف اضوضخو (0 710216 04 ط1000) مدلا قارتحا نم وهف داوسلا ىلإ ناك نإ امأو

 (1طع ععمءيدل طتاعو) ةناثملا يف ببس نع نوكي ال يذلا يحئافصلا بوسرلا عيمجو «(156 ؟م1668)

 هذه نم تفرع دقو كلهم ءيدر ةداحلا ضارمألا يف هنإف ؛(ندعاط8) لوبلا يراجمو ةيلكلاو

 امنإف «ةيلكلا نع نوكي ال ىتم هنأو ةيلكلا نم نوكي هرثكأ نأو (156 8هوطإل) ىمحللا لاح ةلمجلا

 (1طع مده نعل انتذ0©) حيضنلا لوبلاو . ندبلا يف نابوذ الو «ةيمحللا حيحص محللا ناك اذإ نوكي

 .اهقوف كلذ نأل لوبلا جضن عنمت ال ةيلكلا َلَلِع نإف «ةدروألا ةحص ىلع لدي

 )١( يدربلا لصأ نع عزتنت ةمحش :يطارخ .
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 محللاو (15ء طانغغعم) نمسلاو (15ع 180 محشلا نابوذ ىلع لديف يمسدلا بوسرلا امأو

 نمو ةرثكلاو ةلقلا نم هثدبم ىلع لدتسيو «بهذلا ءامب هيبشلا هغلبأو . ًاضيأ (1طع ةءوط ع2

 نإو ءاهمحش نابوذل ةيلكلا ةيحان نم هنأ سدحاف ًازّيمتم ًاريثك ناك اذإ هنإف «ةقرافملاو ةطلاخملا

 نامرلا بح لثم ءاضيب ةعطق لوبلا ىف تيأر اذإو ءدعبأ ناكم نم وهف ةطلاخملا ديدشو لقأ ناك

 ْ . ةيلكلا محش نم كلذف

 الو «لوبلا ء ءاضعأ يف ًاصوصخو ةرجفنم ةحرق ىلع لديف (156 0650م2 عانك) يّرملا امأو

 وأ ندبلا يف ريثك امإ «ماخ ظيلغ ىلع لدي يطاخملاو . بسار دومحم لفث كانه ناك اذإ اميس

 . («طعتستقاندم») لصافملا عجوو (568:68) اسنلا قرع (©195) نارحبو لوبلا تالآ نع عوفدم

 يف رتغي ال نأ بجي كلذلف ءًادومحم ًابوسر نظف ٌقرو فطل امبرو «هبقع ةفخلاب هيلع لدتسيو
 دقو «ةرضاح هلئالد الو جضنلا تقو نكي مل ذإ دومحملا بوسرلا ةئيه يف ىري امب ضارمألا
 مدقتو «نتن عم نوكي يّدملا نأ ءماخلاو يّدملا نيب قرفلاو «ةيلكلا جازم نم درب ةّدش ىلع لدي
 ام هنمو ءادج ةيئاملا طلاخي ام هنم نوكيو اهقّرفتو هئازجأ عامتجا لّهسيو (5ا1188) مرو ليلد

 .ةلوهسب تتشتي الو ةلوهسب عمتجي ال ظيلغ (1ان2514) ردك هنإف (126 :2*) ماخلا امأو ةرتمتي

 سرقنلا رخا ىف ناكو اريزغ ناك اذإ ريثك (384عم10) يطاخم بوسر هيف يذلا (156 نىت26) لوبلاو

 ْ ريخ ىلع لد لصافملا عاجوأو (1طع عمصأ)

 55 0 ا رو

 . هلوط يف ًارابشأ ناك امبر هنإ :ليقو ةيلكلا يف هداقعنا نوكيو رمحأ ناك اميرو «ضيبأ ناك

 ءامهيف مضهلا ءوسو ءاعمألاو ةدعملا فعض ىلع لديف عوقنملا ريمخلا عطقب هيبشلا امأو

 . نيجلاو نبللا لوانت هببس ناك امبرو

 «لالحنالا ىف وأ داقعنالا ىف وأ ةدقعنم ةاصح ىلع ًامئاد لديف (1طع عمد؟ءالإت) ىلمرلا امأو

 ١ 1 .ةةناقتتلا نمو رمح,« سنا ىذلاودو ةرلكلا نمي يقتل و

 تول قيخت ثبللا اهل ضرع ةذَم وأ مغلب ىلع هتلالد رثكأف (156 كمعماتمانك) يدامرلا امأو

 . اهل ضراع قارتحال نوكي دقو .ءازجأ عطقتو

 « (1طعاناءه) دبكلا فعض ىلع لد ةجزامملا ديدش ناك نإف (1040©126) ىقلعلا بوسرلا امأو

 نم ةلالد هرثكأف ًازيمتم ناك نإو ءاهيف لاصتا قّرفتو لوبلا يراجم يف ةحارج ىلع لد كلذ نود وأ

 لوب باب ىف ةيئزجلا ضارمألا ىف اذه ىصقتسنسو (156 5010) بيضقلاو (1560120062) ةناثملا

 0 0 . مدلا
 هنأ ملعاو . هلاحط ليذ (5ماءمءاننك لوحطم ضيرملاو رمحأ قلع لثم لوبلا ىف ناك اذإو

 ةلالد امأو . ةليلق ةقيض اهمرج يف ةّسدنم ةطلاخم اهقورع نأل ريثك مد ةناثملا للع يف جرخي ال

 نم امإو «هتلقو هل لعافلا ببسلا ةرثك ىلع لديو «هتلقو هترثك نم امإف «هتيمك نم بوسرلا
 هنول نم امإف «هتيفيك نم هتلالد امأو .ىطارخلا بوسرلا ىف هانركذ امك هربكو هرغص ىف هرادقم

 ةيئاملاو دوسأ بوسرلا ناك ام هملسأو ءاهانركذ يتلا ماسقألا ىلع ءيدر ليلد هنم دوسألا نإف
 ثبخو ةرارحلا ةدش ىلع رفصألاو «مختلا ىلعو ةيومدلا ىلع لدي رمحألاو «ءادوسب تسيل
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 . جضنلل ٌداضم يوغر وأ يّدمو «يطاخم مومذم هنمو ءانلق ام ىلع دومحم هنم ضيبألاو «ةّلعلا
 نمف هعضو قم امأو:«هفلسام ىلعف هععتار حماامأو. ءدروسألا ىلإ قرط انقبأ ريفخألاو

 . أدرأ مومذملا يفو :دمحأ ةومكتلا بوسرلا يف ذ ءاوتسالاو ةسالملا نإف ءهتتشتو هتسالم

 نوكي نأ امإ .وهف هناكم نم هتلالد امأو .مضه فعضو حاير ىلع لدي (156 65[562 تتشتلاو

 ريخو ازال دى يمت ردكا وهو طسولا يف فقاولا وهو اقلعتم امإو ءًامامغ ىّمسيو ًايفاط

 يف اذه ءًاجضن نسحأ وهو لفسألا يف ًابسار امإو «لفسأ ىلإ هبدهو هلمخ لام ام قلعتملا
 (1طع 69 ء2و) تاّبمحلا يف كلذو .دوسألا لثم هحلصأ هفخاف مومذملا اهأ و: درويعسملا وسلا

 ىلع لدي هنإق «بسارلا نف:ريخ ىناحسلافءايوادوس وأ ايمحلب طلخلا ناك اذإ كللذكو ةذاجلا

 مث ملسأ هنم يفاطلا نإف كلذ نكي مل اذإو ءًادج ةريثكلا حيرلا وفطلا ببس نوكي نأ الإ هفيطلت

 . حير وأ ةدعصم ةرارح وفطلا ببسو بسارلا هّرشو قلعتملا

 اذإ ًاصوصخ قيقرلا يف بسريو فخ اذإ ًاصوصخو ظيلغلا يف وفطي زيمتملا بوسرلاو
 نوكي (126 051565) نارحبلا نأ ىلع لد ماد مث «ضرملا لوأ يف يفاطلاو قلعتملا رهظ اذإو «لقث

 امك .قلعتم وأ فاط دومحم ا ا ١ (1طع 4ط50عوو) جارخلاب

 لالزلا مكارت وأ توبكنعلا جسنب :ب ًاهيبش ناك اذإ يموسدلا قلعتملاو يفاطلاو . فلس اميف انركذ

 .ةئيدر ةمالع وهف

 جضنلا ءادتبا كلذ نوكي هنكل «هنم فاخيف ديج ريغ فاط (86514008) لفث رهظي ام ًاريثكو

 اذإ امأو .ءيدر ريغ اليلد نوكيف بسري مث قلعتي مث ةدوجلا ىلإ لوحيو «(16 م2نع280)

 00 يجوع كرا يتاقم تر يدل ترجلال در كابرس نوت

 مدع ليلد وهف بسري مل وأ أطبأ اذإف ٠ .«حضنلا يف ذ ةديج ةمالع وهف «بوسرلا عرسأف ليب اذإ هنإف

 تنأو «مسدلاو مدلا لوب ركذ يف انلق امكف «هتطلاخم ةئيه نم ةلالدلا امأو «هلاح ردقب حضنلا

 . كلذ عيمج ملعت

 ظ هتلق و (2019:5:2) لوبلا ةرثك لئالد يف : عباسلا لصفلا

 للحت ىلع لدي بورشملا نع لقي يذلاو ,ءىوقلا فعض ىلع لدي رادقملا ليلقلا لوبلا
 نابوذ ىلع لدي دق رادقملا ريثكو .(156 2+همو9) ءاقستسالل دادعتساو نطب قالطتسا وأ ريثك

 . ةوقلا لاحب امهنيب قرفلا ةباصإ ىلع لدتسيو .ندبلا يف ةبئاذ لوضف (89ة عسا هد) غارفتسا ىلعو

 ىلع لد ًاعطقتم ناك اذإو ملسأ ناك رزغأ ناك املك ّرشلا ىلع لادلا نوللا ءيدرلا لوبلاو
 . ظيلغلاو دوسألاك رثكأ رشلا

 ليلد وه «سبتحي ةراتو ًاليلق لابي ةراتو ًاريثك لابي ةرات يذلا لاوحألا فلتخملا لوبلاو

 .ءيدر ليلد وهو ةريزعلا نيبيعتندابع

 وأ قد هس «ةحار بقعي مل اذإ ةداحلا ضارمألا يف (16 0م1025) ريزغلا نوبل

 يف رطقي يذلا (156ء نهمع) لوبلاو (156 58620 قرعلا كلذكو (16 زمكاقصت260) باهتلا نم جّئشت

 نإف لضعلاو بصعلا ىلإ تّدأت غامدلا يف ةفآ ىلع لدي راردإ ريغ نم ةرطق ةرطق ةداحلا ضارمألا



 /١1 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف :ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا .

 طالتخا ىلع لدألاو . (813ءمحم::طئصن) فاعرب رذنأ ةمالسلا لئالد كانهو ؛«ةنكاس ىمحلا تناك

 . (ةص موت سصعمأ 01 لعان طععولنمد) نهذلا داسفو (1ع معدأ8] ءمهكانكأه) لقعلا

 بلص مرو ىلع لد نطقلا يف عجوو لقثب سحأو كلذ مادو فرو حيحصلا لوب لق اذإو
 ضيبأ ناك اذإ ةصاخ لابقإب رشبي امبرف (1طو همان») جنلوقلا ةلع يف لوبلا رزغ اذإو «ةيلكلا يحاونب

 . جورخلا لهس
 (1طع مهن عمل انممع) لضافلا يحصلا جيضنلا لوبلا يف : نماثلا لصفلا

 ةفصلا ىلع هيف ناك نإ «بوسرلا دومحم ةيجرتألا ىلإ غبصلا فيطل ماوقلا لدتعم وه
 ال ةلدتعم ةحئارلا نوكتو «لكشلا ةرادتساو ءاوتسالاو ةسالملاو ةفخلاو ضايبلا نم ةروكذملا

 نوكي قارفإ ىلع لد ةعفد ةّدحلا ةياغ ىف ضرم ىف يؤر اذإ لوبلا اذه لثمو «ةدماخ الو ةنتنم

 ْ 1 . كلذ فرعت تنأو يناثلا مويلا يف
 290 هانسألا لاوبأ يف :عساتلا لصفلا

 ىلإ ليمأ نوكيو ءمهجازم ةبوطرو مهئاذغ ةهج نم ةّينبللا ىلإ برضت مهلاوبأ لافطألا
 . لبق نم اذه انركذ دقو ءاروثب رثكأو نابشلا لوب نم نخثأو ظلغأ مهلوب نايبصلاو . ضايبلا
 اظيلغ ناك امبرو «ةقرلاو ضايبلا ىلإ لوهكلا لوبو . ماوقلا لادتعاو ةّيرانلا ىلإ نابشلا لوبو

 روكذملا ظلغلا مهل ضرعيو ًاضايبو ةقر ٌدشأ خياشملا لوبو 0
 . مهيف ةاصحلا ثودح ضرعب اوناك ظلغلا ديدش مهلوب ناك اذإو .

 لاجرلاو ءاسنلا لاوبأ يف :رشاعلا لصفلا
 ركل كالو: اجرا وبر وس 1ارور لئار اتغاوب ديدار ظلخ] كاس لك ىلع داس لوب

 نم نهلاوبأ تالآ ىلإ للحتي املو «نهنع عفدني ام ذفانم ةعسو نهمضه فعضو نهلوضف
 رثكألا يف وهو «قوف ىلإ هتردك تلام ءردكف هتكرح اذإ لاجرلا لوب نأ ملعا مث . نهماحرأ

 نإو:ريدتسم دز هسار ىلع رثكألا ىف نوكيو:ةةديمت ةلقل كيرحتلا هردكي ال ءاسنلا لوبو .ندكي

 ١ 00 .ردكلا ليلق ناك ردكت
 . ضعب يف اهضعب جستنم طويخ هيف هعامج رثأ ىلع لجرلا لوبو
 عراكألا ءامو صّمحلا ءام نول ىلع ناك امبرو «هسأر يف بابض هيلع فاص ىلابحلا لوبو

 لثم نوكي ام ًاريثكو « شوفنم نطقك هطسو يف ىريف ناك فيكو «بابض هسأر ىلعو «ةقرز هيف رفصأ
 ةهرخلا وهف ريحت اهلي ناك نإ لمحتلا كلوأ وهن زوهظلا يدع ةقردلا تذاع ن إو. ةعيستو ل ةيويحلا
 . ماخسلاو دادملاك هيف دوسأ نوكي رثكألا يف ءاسفنلا لوبو . كيرحتلاب رّدكتي ناك اذإ ًاصوصخو

 لاوبأل اهتفلاخم نايبو ناحتمالل تاناويحلا لاوبأ ىف :رشع يداحلا لصفلا
 سانلا

 نأ قفتا اذإ «هب بّرجي اميف تاناويحلا لاوبأ ىلع هفوقو دنع بيبطلا عفتنا امبر :لوقنف

 .(رمعلا) نسلا رابك :نانسألا )١(



 ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ ىف : ىناثلا نفلا /لوألا باتكلا ل

 ظلغو ةرودك عم بئاذلا نمسلاك ةروراقلا يف نوكي لامجلا لوب نإ :اولاق ءرسع كلذو «باصأ
 هفصنو فاص ىلعألا هتروراق فصن نأ ليخيو «ىفصأ هنكل .ههبشي باودلا لوبو «جراخ نم
 هلفثو «ماوق هل سيل نكلو «سانلا لوب نم بيرق ةرفص يف ضيبأ مئغلا لوبو .ردك لفسألا
 منغلا لوب هبشي يبظلا لوبو . ىفصأ وهف دوجأ هؤاذغ ناك املكو ,نهدلا لفثك وأ ءنهدلاك

 . منغلا لوب نم ىفصأ وهو ءهل لفث الو ماوق هل سيل نكلو «سانلاو

 لاوبألا نيبو اهنيب ةقرفتلاو لاوبألا هبشت ةلاّيس ءايشأ ىف :رشع ىناثلا لصفلا
 ءام نم كلذ ريغو «''”نيتلا ءامو ''”لسعلا ءام نم تالاّيسلا عيمجو نيبجنكسلا نأ ملعا

 ءامو ءدبزلا رفصأ لسعلا ءامو .فالخلاب لوبلاو .ءافص تدادزا هنم تبرق املك هوحنو نارفعزلا
 يف ًايفاك غلبملا اذه نكيلف .هل ةكرح الو مادنهلاب الو طسولا يف ال بناج نم هلفث بسري نيتلا
 .لوبلل رخآ ليصفت ةيئزجلا بتكلا يف كيتأيسو .لوبلا لاوحأ ركذ

 (1طع 78هععو) زاربلا لئالد يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 مولعملا نمو ءواسم وأ ءرثكأ وأ «موعطملا نم لقأ هنأ رظني نأب هتيمك نم لدتسي دق زاربلا
 . (156 هةدععسس) زوعألا ىف هنم ريثك سابتحال وأ اهتلقل هتلقو ريك طالخأ ببسب هتدايز نأ

 لدم «(مللكطع همانع) جنلوقلا تامدقم نم كلذو (16 12013) فئافللا وأ «(1ط6« همامه) نولوقلاو

 : هماوق نم لدتسي دقو «(116 :«مانأوأ7ء 50165) ةعفادلا ةّوَقلا فعض ىلع

 كر ادجلا نم تس نع لدي قرب هوسقم توسع انور وفيس ىلع اهإ تيطرلا لدق»
 . زاربلل بطرم ءيش لوانتل وأ سأرلا نم تالزنل نوكي دقو «ةبوطرلا صتمت الف

 دقو «نتن عم نوكي كلذو نابوذلا ىلع لدت دقف بطرلا نم طع 15هلن7) ةجوزللا امأو

 تلوونت ةجزل ةيذغأ ىلع لدت دقو نتن لضف عم نوكي ال كلذو ةجزل ةئيدر طالخأ ةرثك ىلع لدت

 . مضهلا امهنيب دجي مل جازملا يف ةيوق ةرارح عم ةليلق ريغ

 .ةريثك حاير نم ةطلاخم ىلع وأ ةرارح ةدش نم نايلغ ىلع لدي هنإف هنم يدبزلا امأ

 .1949ا «توريب رسل راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ لكأن اذام :عجاري )١(
 .هدئاوفو هايازم تركذ ثيح :(؟751-10) ثلاثلا لصفلا

 كارلا اوه .ءاودو ءاذغ هولمعتساو نويقينفلا هفرع «ةيتوتلا ةليصفلا نم رمثم رجش :نيتلا ()

 ا رثكأ ذنم عرُز .ةدعملا مالآل ًاجالع هولمعتساو ةنعارفلا هفرعو ءروثبلا

 ةدحو ١/ ىلع يوتحي . «تاتابنلا يف ةسارد» هباتك يف طارقس ينانويلا فوسليفلا هركذو ءايسآ نم ةراحلا

 يف ديفي .ءاذغو ةدئاف هكاوفلا رثكأ نم ربتعي كلذل .ب نيماتيفلاب أدج ينغ .مارغ ةئام لك يف ةيرارح

 ءدبكلا يوقي ءةدعملل نّيلم وهو «ةنتنلا ةحارجلاو ءجارخلاو «لمامدلاو «مفلاو .موعلبلا للع جالع

 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ 0 اذام .ناقفخلاو «ىلكلا لازهو ءلوبلا رسع تالاح يف عفنيو
 .1497 «توريب «ةفرعملا راد ؛يراخفلا نيمأ دمحم



 |[ ةيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف : يناثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ىلع وأ لوب رورد ةرثك ىلع وأ لحتو بعت ىلع ٌلديف (156 665) زاربلا نم سبايلا امأو

 سبايلا طلاخ اذإو هباب يف هفصنس ام ىلع يعملا يف ثبل لوط وأ ةيذغأ سبي وأ ةيران ةرارح

 عذال رارم مدعو «زوربلا نم هل ةعنام تابوطر يف هسابتحا لوطل هسبي نأ ىلع لد ةبوطر بلصلا

 بابصنا هيف ببسلاف «ءاعمألا يف ةبوطر تامالع الو سابتحا لوط كانه نكي مل اذإو :« لجعم

 . طلتخي نأ ثير هعذلب لهمي ملو هيلي امم دبكلا نم بصنا عذال يديدص لضف

 ةرثك ىلع لد دتشا نإف «ةيرانلا فيفخ يران يعيبطلا هنولو :زاربلا نول نم لدتسي دقو
 نم ةدس ببسب هضايب ناك امبرف ضيبأ نإو ٠ .جضنلا مدعو ةجاجفلا ىلع لد صقن نإو ءرارملا

 ىلع لدي هنإف ةّدّملا حير هل حيق ضايبلا عم ناك نإو «ناقري ىلع كلذ لديف «رارملا ىرجم

 كلذ نوكيف ءايدمو ًايديدص ةضايرلل كراتلا عدتملا حيحصلا سلجي ام ًاريثكو . ةليبد راجفنا

 .لوبلا يف انلق امكو «ةضايرلا مدعل هل ثداحلا هلّهرت هب لوزي ًادومحم ًاغارفتساو ءاقنتسا

 ىلع ضارمألا ىهتنم تقو يف لدي ام ًاريثك زاربلا نم ًادج طرفملا يرانلا نوللا نأ ملعاو

 لدن ةناف ءدوسألا لوبلا لئالد لثم ئلع لدي دوسألاو لاحلا ةءادر ىلع لدي ام ًاريثكو ء«جضنلا

 بارش برش ىلع وأ «غباص لوانت ىلع وأ يوادوس ضرم جضن ىلع وأ «ديدش قارتحا ىلع

 هيلع لدتسي نأ يفكي سيل فرصلا ءادوسلا نع نئاكلاو :ءيدرلا وه لوألاو . ءادوسلل غرفتسم

 نأ هصاوخ نمو . أيق وأ ًازارب ءيدر وهو هنم ضرألا نايلغو هتصوفعو هتضومح نم لب ءهنول نم

 ىلع ليلد يأ ءهجورخل رمالا رثكأ ىف لتاق فرصلا يوادوسلا طلخلا نإف ةلمجلابو .ًاقيرب هل

 جورخ ْنأل كلذو ءهجورخ عقي ام ًاريثكف (16 طادعاع هطرتسمو) دوسألا سوميكلا امأو .كالهلا

 ىلع لدي هنإف رضخألا زاربلا امأو .هتابوطر ءانفو ندبلا قارتحا ةياغ ىلع لدي ةّيلصالا ءادوسلا

 خفتنملا نإف خافتنالاو دومضلا ىف ًاضيأ زاربلا ةئيه نم لدتسي دقو «كلذك دمكلاو ةزيرغلا ءافطنا

 وهف «ةداعلا مدقتو هجورخ عرسأ اذإ زاربلا نإف .هتقو نم لدتسي دقو حير ىلع لدي رقبلا لبزك

 لد هجورخ أطبأ نإو «(8ءاعمألاع مم8ع:) ةكسام ةوق فعضو ةرارم ةرثك ىلع لدن ءيدر ليلد

 ناولألاو ةخفان حاير ىلع لدي توصلاو .ةبوطرلا ةرثكو ءاعمألا دربو ةمضاهلا فعض ىلع

 ءازجألا هباشتملا عمتجملا زاربلا لضفأو .يئزجلا باتكلا يف اهركذنسو ةئيدر ةفلتخملاو ةركنملا

 ىلإ هنولو عذلي ال جورخلا لهس وهو «لسعلا نخثك هنخث يذلا ةسوبيلاب ةيئاملا طالتخا ديدشلا
 وهو «ةيدبز يذ ريغو (8010:زلعدان5) رقارقو قباقب يذ ريغ ةماعد الو نتنلا ديدش ريغ ةرفصلا

 . ةيمكلا يف لوكأملا براقت رادقمب داتعملا تقولا يف هجورخ يذلا

 هباشتملا غلابلا جضنلل اناك امبر امهنإف ةسالم لك الو دومحم زارب ءاوتسا لك سيل هنأ ملعاو

 زاربلا نأ ملعاو . تامالعلا ٌرش نم ذئنيح امهو «هباشتم نابوذو قارتحال اناك امبرو «ءزج لك يف

 عطقنم ناك الو «حايرو رقارق عم نكي مل اذإ ادومحم نوكي امنإ ةقرلا ىلإ وه يذلا ماوقلا لدتعملا

 دقو ءاذه عمتجي هرذي الف جعزم هطلاخي ديدصل هعافدنا نوكي نأ زوجيف الإو «ًاليلق ًاليلق جورخلا

 كلذكو يئزجلا مالكلاب صخأ اهيف مالكلا نأ الإ ءرخأ ءايشأ يفو قورعلا يف رهظت تامالع يعاري

 .انّيب ام عيمج مهفاف كلذ ريغو لوبلاو زاربلا رمأل حرش لضف يئزجلا مالكلا يف دجن



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 06

 ثلاثلا نفلا

 ميلاعت ةسمخو دحاو لصف ىلع لمتشي

 توملا ةرورصو ضرملاو ةحصلا ببس ىف درفملا لصفلا

 ملع امهالكو «يلمع ءزجو يرظن ءزج :نيأزج ىلإ ىلوألا ةمسقلاب مسقني بطلا ْنأ ملعإ

 لمع ملع ديفي نأ ريغ نم طقف ءارآ ملع ديفي يذلا وه يرظنلا مساب صوصخملا ّنكل «رظنو

 ,(1طع :ءوزمتع8) ريبذتلاو لمعلا ةيفيك ملع ديفي يذلا وه ىلمعلا مساي صوصخملاو .بابسألاو

 اذك ضرم هب ندب جلاعت فيك وأ ءاذك لاحب ندب ةّحص ظفحت فيك كنأ كملعي يذلا ءزجلا لثم

 لمعلاو ةرشابملا ملع هيف ملعتي يذلا ءزجلا لب «لمعلاو ةرشابملا وه يلمعلا ءزجلا نأ ننظت الو

 . بطلا نم يلكلا يرظنلا ءزجلا نم لوألا نفلا يف انغرف دقو فلس اميف اذه كانفرع دق انكو

 ظفحي فيك هنأ ةحيحصلا نادبألا ريبدت ملع :امهدحأ :نيمسق مسقني هنم يلمعلا ءزجلاو

 ظ .ةّحصلا ظفح ملع ىمسي كلذو ءاهتحص اهيلع

 ملع ىمسيو «ةحصلا لاح ىلإ دري فيك هنأ ضيرملا ندبلا ريبدت ملع : يناثلا مسقلاو

 . جالعلا

 ناك امل هنإ :لوقنف ةحصلا ظفح يف مالكلا نم ازجوم نفلا اذه يف بتكنو أدبن نحنو

 ماقم مئاق هنأ هرمأ نم ٌمصألاو لجرلا نم ينملا :امهدحأ :نيئيش اننادبأ نّوكتل لوألا أدبملا

 ناذهو .ةداملا ماقم مئاق هنأ هرمأ نم حصألاو .ءثمطلا مدو ةأرملا ينم :يناثلاو .لعافلا

 ةيئاملا تناكو كلذ دعب افلتخا نإو بطر لاّيس امهنم دحاو لك نأ ىف ناكرتشم نارهوجلا

 نأ بجو «بلغأ لجرلا ينم ىف ةيرانلاو ةيئاوهلاو .رثكأ ةأرملا ينمو .«مدلا يف ةيضرألاو

 نوكت نيف اقنأ ةيتاووعموم ةيرانلاو ةيضرألا تناك نإو ءابطر أداقعنا نيله داقعنا لوأ نوكي

 اتبلصف انواعت دق «جاضنإلا نم اهيف امب ةيرانتلاو «ةبالصلا نم اهيف امب ةيضرألا تناكو ءامهنم
 داقعنا ذح كلذ غلبي سيل هنكل «(10 500 ذيقعتو (113:0683) بيلصت لضف هاتدقعو دقعنملا

 ريغ ءيش للحتي نوكي وأ ءيش امهنم للحتي ال ىتح جاجزلاو ةراجحلا لثم ةبلصلا ماسجألا

 .ًادج نامزلا ليوط وأ «مئاد لّثحتلا ببسل ةضراعلا تافآلا نم نمأ يف نوكيف سوسحم

 عقاو اذو انقلخ اهنم يتلا ةبوطرلا للحت وه «ةفآلا يعون دحأو .جراخ نم بيسو لخاد
 هجولا ريغ اذهو «ةايحلا دادمإل حولصلا نع اهرّيغتو اهداسفو ةبوطرلا نفعت يناثلاو .جيردتلاب
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 ,(مسشع ؟ةعاتمم هأ اطع طنتصسمانع) ةيوطرلا ال دسفي نأب فافجلا ىلإ كلذ ةيذأت يدؤي ناك نإو لوألا

 «ةبوطرلا ًالوأ ديفت ةنوفعلا نإف ءَنّفعتلا نع لّلحتي رمألا رخآ مث ءاننادبأل اهتيحولص ةئيه فلاخيو
 بابسأ نم ةقحاللا تافآلا نع ناتجراخ ناتفآلا ناتاهو . يدامرلا سبايلا ءيشلا رذتو اهلذحت مث

 رئاسو كلهملا (165هأن نهد 04 ءمهانستناإل) لاصتالا قّرفت عا ونا وم ومسلاو دمجملا دربلاك ى رخآأ

 ةحصلا ظفح يف امهربتعن نأ ىرحأو اذه ءًانيخست ٌصخأ نيروكذملا نيعونلا ّنكلو . ضارمألا

 . ةنطاب بابسأ نمو ةجراخ بابسأ نم عقي امهنم دحاو لكو

 .نفعملاو للحملا ءاوهلا لثمف : ةجراخلا بابسألا امأ

 انتابوطرل ةللحملا انيف ىتلا (1طعذمهه16 2640) ةيزيرغلا ةرارحلا لثمف : ةنطابلا بابسألا امأو

 .ةنفكلا اهريغو انتيذغأ نع انيف ةدلوتملا (1طع 2طهه:ةد22] 2620 ةبيرغلا ةرارحلاو

 انليعافأ نم اننكمتو انغولبو انلامكتسا لوأ لب انفيفجت ىلع ةنواعتم اهلك بابسألا هذهو
 رمأ انل ضرعي يذلا فافجلا اذهو «ّمتي نأ ىلإ فافجلا ٌرمتسي مث ءانل ضرعي ريثك فافجب نوكي

 نوكت نأ ةلاحم ال بجيو ةبوطرلا ةياغ يف نوكن ام رمألا لوأ نم انإف ءهنم دب ال يرورض
 ماقال هقدر ناز دين اهبق هنت نود ءةيبق تصنع لوب يبلع هيل ودمت تيرارخ
 قمل دما دنا ىلإ اننادبا فخر ذر ف نا دععالا ىلإ ره اينينحت نع ريا اهالزا ةوكيو
 لقأ ةداملا نأل ءىوقأ لب لوألا فيفجتلا ردقب فيفجتلا نوكي ال ءاهلاحب ةرارحلاو فافجلا

 نأ ىلإ ةلاحم ال دادزي لازي الف لدتعملا ىلع فيفجتلا دادزي نأ ىلإ ةلاحم ال يدؤيف لبقأ ىهف

 اهتدام ءانفإل ًاببس تراص ذإ اهسفن ءافطإل ًاببس ضرعلاب ةيزيرغلا ةرارحلا ريصتف «تابوطرلا ىنفت
 «ناصقنلا يف ةرارحلا تذخأ ةدايزلا يف فيفجتلا ذخأ املكو هتدام تينفأ اذإ أفطي يذلا جارسلاك

 «ًامئاد اديازتم للحتي ام لدب ةبوطرلا لادبتسا نع زجعو «ناعمإلا ىلإ رمتسم زجع ًامئاد ضرعف

 اهسفن يف ةبوطرلا صقانتل رخآلاو «ةداملا قوحل صقانتل :امهدحأ : نيهجو نم فيفجتلا دادزيف

 ةبوطرلا ناصقنو ءاضعألا رهوج ىلع ةسوبيلا ءاليتسال ةرارحلا فعض دادزيف ةرارحلا ليلحتب

 ءام ناتبوطر هل جارسلا نآل جارسلل نهدلاكو ةداملاك يه يتلا (1طع ذمصقأع طاتتتق05) ةيزيرغلا

 ةبوطرلاب موقت (15ءذهم816 6620 ةيزيرغلا ةرارحلا كلذك ءرخآلاب ئفطنيو اههدخأب موقي نهدو

 فعض نع ىه ىتلا ةبيرغلا ةبوطرلا دايدزاو «(156 10:ءاو» طانتتهان5) ةبيرغلاب قنتختو ةيزيرغلا

 تئفط فافجلا مت اذإف .جارسلل ةيئاملا ةبوطرلاك يه يتلا (173/7ءدل م عوو هأ طع لت ععقأ) مضهلا

 تمواق ةيلوألا ةيعيبطلا ةبوطرلا نأل ال هئاقب ةدم ندبلا ىقب امنإو .ىعيبطلا توملا ناكو ةرارحلا

 اهنإف «ةديدملا ةمواقملا هذه هتاكرح نم ثدحي امو :هتزيرغ ىف هثدب ةرارخو ملاعلا ةزارح ليلحتت

 انيب دق مث .ءاذغلا وهو ءاهنم للحتي ام لدب لادبتسالا اهماقأ امنإ نكل ,كلذ نم ةمواقم فعضأ

 نمضت ةعانص تسيل ةّحصلا ظفح ةعانصو ءّدح ىلإ هلمعتستو ةوقلا هيف فّرصتت امنإ ءاذغلا نأ

 رمعلا لوط ةياغ ندب لكب غلبت نأ الو «ةجراخلا تافآلا نع ندبلا صلخت الو توملا نع نامألا

 يك ةبوطرلا ةيامحو الصأ ةنوفعلا عنم :نيرمأ نمضت امنإ لب ءاقلطم ناسنإلا بحي يذلا

 كلذ نوكيو لوألا اهجازم بسحب اهيضتقت ةدم ىلإ ىقبت نأ اهتوق يفو لذحتلا اهيلإ عرسي ال

 . نكمملا رادقم للحتي ام لدب ندبلا لادبتسا يف باوصلا وييدتلاب
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 .«فيفجتلل ةبجاولا بابسألا نود فيفجتلل ةلجعم بابسأ ءاليتسا نم عناملا ريبدتلاو

 ةرارح ءاليتسا نع هتسارحو ندبلا ةيامحل (156 ماد[عع[ةءانمه) ةنوفعلا دلوت نع زرحملا ريبدتلابو

 ةيلصألا ةبوطرلا ةوق ىف ةيواستم اهلك نادبألا تسيل ذإ ءًالخاد وأ ًاجراخ (4طهموسهل 680 ةبيرغ

 «بجاولا فافجلا ةعواق ىف دح ندب لكلو كلذ ىف ةفلتخم نادبألا لب «ةيلصألا ةرارحلاو

 دق نكلو «هادعتي ال ةروروفلا هتبوطر رادقمو قاف ف ةيزيرغلا هترارحو هجازم هيضتقي

 سانلا نم ريثكو ءرخآ هجوب ةكلهم وأ (156 ©5902800) فيفجتلا ىلع ةنيعم بابسأ عوقوب قبسي

 «ىرخألا ىه ةيضرعلا لاجألا نإو ءهذه ىه (16 226152]ل 05(063) ةيعيبطلا لاجآلا نإ :لوقي

 طفح ىلع ًايغيبط ًالخأ نتي ىلا سلا اذه ناسنألا ةذب ةعلبملا نه ةحصلا لتحت ةعاتض»نأكو
 :نيطلا انهمدخي ناكوق ظنحلا ذيب لكر دقو تامتالملل

 ندبلا ف للحتي أم لدب فلختف (156 2/1076 م0865) ةيذاغلا ىهو :ةيعيبط امهادحإ

 . ةيئاملاو ةيضرألا ىلإ هرهوج يذلا
 نم للحتي ام لدب فّلختل (16 ماياد2ه8 م08/) ةضبانلا ةوقلا يهو : ةينئاويح ةيناثلاو

 > . يران يئاوه هرهوج يذلا حورلا

 (1طءائهمقأمم2(أ07ء1هعدأأإ) ةريغملا ةوقلا تقلخ « لعفلاب يذتغملاب ًاهيبش ءاذغلا 9 ملاملو

 تالآ كلذل قلخو «ةقيقحلابو لعفلاب ءاذغ اهنوك ىلإ لب تايذتغملا ةهباشم ىلإ ةيذغألا ريغتل
 . مضهلاو كاسمإلاو عفدلا و بذجلل يه (656ا15) راجمو (1156 1هكامانصتعه15-156 058305)

 ةمزاللا ةماعلا بابسألا ليدعت وه ةحصلا ظفح ةعانص ىف رمألا كالم نإ :لوقنف

 ةيقنتو «لوانتي ام رايتخاو «جازملا ليدعت :ةعبس رومأ ليدعت يف وه اهب ةيانعلا رثكأو .ةروكذملا
 ةيندبلا ؛تاكرحلا ليدعتو «سوبلملا حالصإو .«قشنتسملا حالصإو «بيكرتلا ظفحو «لوضفلا
 دح لادتعالا ال هنأ هنايب فلس امم فرعت تنأو .ةظقيلاو «مونلا ام هجوب اهيف لخديو .ةيناسفنلاو

 يف ام الادتعاو ءاّم ةحص نوكي نأ يف لخاد جازملا نم دحاو لك ًاضيأ الو ةحصلا الو .ءدحاو

 . ةياغلا يف جازملا لدتعملا دولوملا ريبدتب ًالوأ أدبنلف .نيرمألا نيب رمألا لب ءاَم تقو
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 لوألا ميلعتلا

 لوصف ةعبرأ وهو  ةيبرتلا يف

 ضهني نأ ىلإ دلوي امك دولوملا ريبدت يف :لوألا لصفلا
 امأو «ةيئزجلا ليواقألا ىف هبتكنسف ةدالولا نبراقي ىتاوللاو (126 م:6803515) لماوحلا ريبدت اَمأ

 هتّرس عطقب ءيش لوأ أدبي نأ بجي هنإ : ءالضفلا نم ةعامج لاق دقف دلو اذإ جازملا لدتعملا دولوملا

 يف ةسومغم ةقرخ هيلع عضوتو ملي ال يك ًافيطل التف لتف يقن فوصب طبرتو 0
 ("”نومكلاو ''”تورزنألاو نيوخألا مدو رفصلا قورعلا ذخؤي نأ 0 اههو فيولا
 بلصتل قيقرلا حلملا ءامب هندب حيلمت ىلإ ردابيو «هتّرس ىلع ٌرذتو قحست ءاوس ءازج أ ّرملاو ةنشألاو

 (0ةبلحو '*”قاّمسو '*”طسقو '”جنداش نم ءيش هطلاخ ام حالمألا حلصأو . هتدلج ىوقتو هترشب

)010 

 ف

 رف

0 

(0) 

00) 

 .رجشلا عاونأ ضعب نم جرختسي غمص :تورزنألا

 ذنم قرشلا يف عرُرو فرُع «لباوتلا نم هروزب «ةيميخلا ةليصفلا نم يونس ؛يعارز تابن :نومكلا

 ذإ نويعلا ضارمأ ضعب جالع يف ًادج ديفم .مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 74 ىلع يوتحي .مدقلا
 «ةيلسانتلا ءاضعألا ماروأ جالع يف كلذك لمعتسي .هبوبح يلغمب ةحيقتملا نويعلا لسغل لمعتسي
 ءءاسنلا دنع ةيرهشلا ةداعلا مالآ نيكستل لمعتسيو .اهنم تازاغلا درطو ءاعمألاو ةدعملا صغم نيكستلو

 ؟لكأن اذام .نومكلا يلغم نم مويلا يف نيناجنف وأ ناجنف برشب كلذو ءعضرملا دنع بيلحلا راردإو

 .1491 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ

 .ةدرفملا ةيودألا باتك يف هتعجارم نكمي جنذاشلا وأ : جنداش

 دوسأو «يدنهلا وهو ةحئارلا بيط فيفخ ضيبأ :عاونأ ةثالث وهو ًاضيأ ؛تسكلا» ىمسيو :طسقلا
 ملم رهف ةفاجلا رماقتلا نيرع .دنهلا نم بلجت ةيبشخ عطق هلكو .نيزر رمحأو .ينيصلا وهو فيفخ

 ءأروخب ماكزلاو ءرطقو تيزلا يف 0 ا ب

 «ناقريلاو .«لاحطلاو ءدبكلاو «.ةدعملا عاجوأو نمزملا لاعسلاو ءوبرلاو .«سفنلا قيض جلاعيو

 دمحأ ءائيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .اسنلا قرع جالع يف ديفيو ءجنشتلاو ءاقستس مالا

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش

 .ماس هنم ريثكلا ءمضهلل هبنم هنم ليلقلا ةضباق هقاروأ «ةيمطبلا ةليصفلا نم هريغص رجش :قامس

 نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةثللا حرقت نم ديفت هعوقنمب ةضمضملا
 ١19481. .«توريب «ةفورعملا راد «يوانضلا

 يلامشلا ءزجلا وه ةتبنلا هذهل يلصألا نطوملا يدعاقلا عيرفتلا ةريزغ «ةيلوقبلا ةليصفلا نم ةبشع يه : ةبلحلا

 هتموعن ققشتملا دلجلل ديعت «يدثلا تاجارخو ءاهروذبب ًاخبل لمامدلا ةجلاعمل ًادج ةديفم . ةيقيرفألا ةراقلل

 .19917 .توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . هتوارطو
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 لك نم ىدأتي رمألا لوأ يف هنأ «هندب بيلصت انراثيإ يف ببسلاو .همفالو هفنأ حلمي الو ''”رتعصو
 نإو «نشخو بلصو دراب هدنع ءيش لكف هترارحو هترشب ةقرل كلذو «هدربتسيو هنشختسي قالم

 ل ل . خسولا ريثك ناك اذإ كلذو .هحيلمت 5 7 رركن نأ انجتحا

 رصنخلاب هربد غدغديو تيزلا نم أئيش هينيع يف رطقنو باف ألا ةملقم تاما ايناو هيرختي قلتو

 ٌرذي نأ بوصألاف «ةعبرأ وأ مايأ ةثالث دعب كلذو هتّرس تطقس اذإو «درب هبيصي نأ ىقوتيو «حتفنيل ا
 . بارشلاب ناك اهيأ اقوحسم قرحملا صاصرلا وأ لجعلا بوقرع دامر وأ ءفدصلا دامر هيلع

 ؛ ضرعتسي أم ضرعتف قارا واقعا ا ا

 هةيتلقت وا ةنمعتاو هيتبكرب هيعارذ قصلتو ءهيدي شرفن مث اهنع (61510هه6هه ه4 طع تعصع) لوبلا

 نوكي نأ بجيو راح الو درابب سيل .ءاوهلا لدتعم تيب ىف همونتو .«هسأر ىلع ةمدنهم ةوسنلقب

 . بلاغ عاعش هيف عطسي ال وه ام ةملظلاو ّلظلا ىلإ تيبلا
 نم ائيش هدقرم يولي نأ رذحيو «هدسج رئاس نم ىلعأ هدقرم ىف هسأر نوكي نأ بجيو

 ءاتش ةعذاللا ريغلا ةرارحلا ىلإ لئاملابو ًافيص لدتعملا ءاملاب همامحإ نوكي نأ بجيو

 الف ءاتشلا يف امأو .افيص تقولا ناك نإ روتفلا ىلإ برضأ وه ام ىلإ جيردتلاب لقني نأو ةثالث
 داصيو جرخي مث محيو هندب نخسي ام رادقم ممحي امنإو ار م للا

 . هيلإ ءاملا قوبس نع ' 5 نان

 عارذلا ىلع ىنميلا ديلاب ذخؤي نأ وهو ةفصلا هذه ىلع لسغلا تقو هذخأ نوكي نأ بجيو

 هسأر همدقو هرهظ هاتحار سمت نأ لسغلا تقو يف دهتجيو ءهنطب نود دنس ىلع اديتعف رمسألا

 هرهظ ىلع مث .هنطب ىلع الوأ هعجضتو قفرلاب هحسمتو ةمعان ةقرخب هفشنت مث «قفربو فطلب

 «بذعلا تيزلا هفنأ يف رطقيو ةقرخ يف بصعيف دري مث «لكشيو زمغيو حسمي كلذ عم لازي الو

 . امهتاقبطو هينيع لسغي هنإف

 ظ لقنلا و (1طع ةدعاعاتسع) عاض رولا ريبدت يف : يناثلا لصفلا

 رهوجب ةيذغألا هبشأ هنإف .همأ نبلب نكمأ ام عضري نأ بجيف «ةتيذغتو هعاضرإ ةيفيك امأ

 )١( ىلع رتعصلا يوتحي .داح معطو ةيوق ةرطع ةحئار هل «ةيوفشلا ةليصفلا نم تابن ءرتعزلا وأ :رتعصلا 5/

 ةدعملل ٌقنم . هصاوخ ركذ اولاطأو برعلا ءابطألا دنع مدقلا ذنم رتعصلا فرع .مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو

 لوبلا ردي «ظيلغلا ماعطلل مضاه «حايرلل دراط «ةظيلغلا ةيذغألل فطلم ءظيلغلا مغلبلا نم ءاعمألاو

 ةيشغألا هّبنيو «مفلا رهطيو ءدبكلاو ةدعملا درب نم عفني .ةبوطرلا نم فيعضلا: رصبلا يوقيو «ضيحلاو
 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .اهيوقيو ١497.

 .نطابلا هنذأ ىلإ ءاملا لصي ال نأ ىلع صرحي يأ :هخامس ناصي. (؟)



 "0 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلانلا نفلا /لوألا باتكلا

 كلذل لبقأ وهو أنبل ليحتسملا وه هنيعب هنإف ءهمأ ثمط ينعأ محرلا يف وهو «هئاذغ نم فلس ام

 .هيذؤي ام عفد يف دج عفنلا ميظع .همأ (25:مماو) ةملح هماقل نأ ةبرجتلاب ٌحص دق هنإ ىتح هل فلآو

 عاضرإب هعاضرإ يف رمألا لْوأ يف أدبي الو ءًاثالث وأ نيترم مويلا يف هعاضرإب ىفتكُي نأ بجيو
 ءهمأ جازم لدتعي ىتح همأ ريغ رمألا لوأ يف هعضرت نم نوكت نأ ٌبحتسي هنأ ىلع ء«ريثك

 لوأ يف يبصلا هنم عضري يذلا نبللا نم بلحي نأ بجيو .عضري مث ًالسع قعلي نأ دوجألاو
 ءيدرلا نبللاب ىلوألاو «بيع نبللاب ناك اذإ اصوصخو ؛ةملحلا مقلي مث ًاثالث وأ ناتبلح راهنلا

 را را يسارا كيرلا تو ورا ىلع يعور ةكرعلا اهنيخ ا 1 تيرعلاو

 نيحلتلاو ىقيسوملا :رخآلاو ءفيطللا كيرحتلا :امهدحأ :هجازم ةيوقتل اضيأ نيعفان نيئيش

 :ةفانولل ةقيمت يلع شوو ةللدن هلربق اكسو لافطألا ميوختل ةداعلا هب ترج يذلا

 فعض نم عام هتدلاو نبل هعاضرإ نع َعَنَم نإف (هسفنب رخآلاو هثدبي امهدحأ : ىقيسوملاو

 يف اهضعب ءاهفصن يتلا طئارشلا ىلع ةعضرم هل راتخي نأ يغبنيف «ةقّرلا ىلإ هليم وأ اهنبل داسفو

 ةيفيك يف اهضعبو ءاهيدث ةئيه يف اهضعبو .اهقالخأ يف اهضعبو ءاهتنحس يف اهضعبو ءاهئس
 تباصأ اذإو ءاهدولوم سنج نم اهضعبو ءاهعضو نيبو اهنيب ام ةّدم رادقم يف اهضعبو ءاهنبل
 ءادجلاو نافرخلا موحلو سيردنخلاو ةطنحلا نم لعجيف اهؤاذغ داجي نأ بجيف اهطئارش

 قدا نقيا "زوزلا و دوهحم ءادغ "قلاع ألو محللا نفعب سيل يذلا كمسلاو

 امك «ةينوعرف راثآ يف ةروزب نوبقنملا دجو «هلصأب ًأدج ميدق «ةبكرملا ةليصفلا نم يبشع تابن :سخلا )١(

 تسدكت دقو ءرصقألا ةنئيدم يف فورعملا لسانتلاو بصخلا هلإ ةروص شقن اهنم ةريثك شوقن هل تدجو

 :(الوأ لكأ اذإ) دشم ءقنم «بطرم سخلا . ةيبطلا هتقرو يف سربيإ هركذ . سخلا نم ماوكأ ةيمدق تحت

 جالع يف دعاسي «نّيلم ءركسلا ةيمكل ضفاخ «لاعسلل مونم ءردخمو ئدهم «ةيمضهلا ددغلا لمع ريثي

 «ةرارملا للع «لصافملا باهتلا ءوبرلا «ناقريلا .ضيحلا مالآ .قرألا .ناقفخلاو «يسفنلا نهولا
 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . يدبكلا ناقتحالا ءىلكلا باهتلا

 .1998ا «توريب «ةفرعملا

 ةدحو 0١ ىلع رضخألا زوللا يوتحي «ىصحت ال ةديدع هعاونأ «ةيدرولا هليصفلا نم رمثم رجش :زوللا (؟)

 يقني زوللا .مارغ ةثام لك يف ةيرارح ةدحو 77١ ىلع يوتحي فاجلاو .مارغ ةئام لك يف ةيرارح

 ليزيو «ىلكلا حلصُي ,مسجلل وقم «نمسي هلكأ ءمضهلل لّهسم .ءاعمألل رّهطم ءًادج ٌذغم وهو ءردصلا

 . غامدلا ةيوقت يف ديفي «نييضايرلاو تاعضرملاو لماوحلل لمعتسي ؛غامدلا رهوج ظفتحي .لوبلا ةقرح
 «ةفرعملا راد .«يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .يكوشلا عاخنلاو

 .199ا// .«.توريب

 ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 507 ىلع يوتحي «تاتابنلا ءاملع ضعب دنع ةيلوتبلا هليصفلا نم :قدنبلا (6)

 اهفشتكا يتلا قدنبلا تازيمم نم .هطشنيو غامدلا يف ديزي هنإ :طارقبأ لوقي .مدقلا ذنم فرع .مارغ

 ءًأدج لغم وهف .مويسلاكلاو روفسوفلا نم هيف امل ًادج غامدلا ديفي وهف طارقبأ لوق دكؤيام ثيدحلا ملعلا

 «لقرتلا جالع يف لمعتسي «ناديدلل دراط «ىلكلا يف ىصحلا عاونأ ضعبل بيذم ءمضهلا عيرس «يقاط

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام ءمدلل قنم .لوبلل ردم

 15517 تورت
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 50 . . 5007 ف . 00 ١ 000 عا
 نم هوف عانعنلا يفو نبللا دسفي هنإف جورذابلاو لدرخلاو ريجرجلا اهل لوقبلا ٌرشو

 . كلذ

 ام نوكي نأ نسحألا َّنإ :لوقنف اهنس ةطيرشب أدبنو :اهركذنسف عضرملا طئارش امأو
 ةحصلا نسو بابشلا نس وه اذه نإف ءةنس نيثالثو سمن- ىلإ ةنس نيرشعو سمخ نيب

 .:لاهكلاو

 لازهلاو نمسلا ىف ةطسوتم .محللا ةبلص (34115010137) ةينالضع ءهتعسار (16 ه26350 ردصلاو

 . ةينامحش اال ةينامحل

 ةئيدرلا ةيناسفنلا تالاعفنالا نع ةئيطب اهتدومحم قالخألا ةنسح نوكت نأف اهقالخأ ىف امأو

 ةرمس اهد كاد انه اضنأ [ايقلتخ ءوبب نأ ىلع ,؟2!ةنونحجملا راثظتسا نع هلك هللا لوسر ىهن

 . هتارادم لالقإو ىبصلا دهعتب ةيانعلا

 اضيأ يغبني الو خرتسمب همظع عم سيلو اميظع ًازنتكم اهيدث نوكي نأف اهيدث ةئيه يف امأو
 .نيللاو ةبالصلا ىف ًالدتعم نوكي نأ بجيو ءمظعلا شحاف نوكي نأ

 «ًايسنج يوقي هروذب لكأو ًاريصع ريجرجلا «ةدع تانيماتيف ىلع يوتحي «يناتسبو «يرب ناعون وه :ريجرجلا )١(
 تاساردلا ثدحأ دكؤت «شمنلا ليزي هؤام «نطبلل نيلم «ماعطلل مضاه «لوبلل ردمو نانسألا رفحل داضم وهو
 . ريجرجلا ريصع مادختسا وه اّيَلك سأرلا نم طقس نوكي نأ دعب رعشلا تابنإل جالع لضفأ نأ اسنرفو اكريمأ يف

 ١94937. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام

 هروذب لخدت ءدوسأو ضيبأ :ناعون وهو «تايبيلصلا ةليصف نم ةيونسلا ةيبشعلا تاتابنلا نم :لدرخلا (؟)

 نيليو ءمضهلا ىلع دعاسيو «ةيهشلا نسحي ماعطلا يف لدرخلا لامعتسا «ةيبطلا تاجالعلا يف هيعونب

 «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ءاعمألا نم تازاغلا درطيو «نطبلا

 .189١ا .توريب «ةفرعملا راد

 «ةفارحلا ديدش ريغ فيرح «قاسلا عبرم .«قاروألا ضيرع «لوقبلا نم فنص : جوردابلا وأ جورذابلا ()

 ةعمدلاو ةرمحلاو تالزنلا عنمي ءهتقو يف نيعلا مرو لحي .فيفجتلاو ليلحتلا يوق .ةحئارلا يكز

 «ىصحلا تفتفي ءدبكلا فعضو ء«لاحطلاو ءردصلا عاجوأ نم عفني ء«سفنلا رسع لحي «ءالط ماكزلاو

 رثكأ اذإ :«دمتعملا» يف رفظملا كلملا لاق .روفاكلاو لخلا ًاصوصخ فاعرلا عطقي ءاقلطم مومسلا عنمي
 راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا ,.نطبلا نيلو ءرصبلا ملظأ هلكأ نم

 ١991١. «ةيناثلا ةعبطلا ءةيملعلا بتكلا

 ىلع ةيفراع ةعيلط يف اوناك نوينيصلاو «مدقلا ذنم فرغ «ةيوفشلا ةليصفلا نم رّمعم تابن :عانعنلا (5)

 ريطاسأ يف عنعنلا ركذ درو . عادصلاو ةدعملا ضارمأ هب اوجلاع ؛وه وبا مسا هيلع اوقلطأ دقو .حجرألا ظ

 يف هركذ دروو برعلا هفرع كلذكو «هدئاوفو هصاوخب هب داشأو نيلب ينامورلا ملاعلا هركذو «نانويلا

 . شعنم ,بطرم «تاجنشتلل ليزم «ءيقلل عنام .مضاه ءوقم ؛ئدهم «نكسم «هدئاوف اوفرعو «مهبتك
 .19917 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام

 ظ .اهريغ دلو ىلع ةفطاعلا مارحتسا :نونجملا راثظتسا (5)



 "ا توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ' الو دمك ال «ضايبلا ىلإ هنولو ًالدتعم هرادقمو ًالدتعم هماوق نوكي نأف اهنبل ةيفيك ىف امأو

 ال ةوالحلا ىلإ همعطو .ةنوفع الو اهيف '''ةنو ال ةبّبط هتحئارو 0 ا

 انينرد وكي ال دعس + ةيراقتت»هؤادحاو وقام ةزدكلا نو ضريح لو حول الوت ةرازم

 ريطقتلاب هماوق بّرجي دقو ةوغرلا ريثك الو .ءازجألا فلتخم الو ءاينبج ًادج ًاظيلغ الو الايس

 يف ًاضيأ بّرجيو .نيخث وهف رفظلا نم ةلاسإلا نع فقو نإو «قيقر وهف لاس نإف رفظلا ىلع
 نبللا نإف «هتيئامو هتينبج رادقم فرعيف عبصألاب كّرحيو ّرملا نم ءيش هيلع ىقلي نأب ةجاجز
 نم ؛هيف ربد ةفصلا هذهب سيل اهنبل نم ىلإ رطضا نإف «ةيئاملاو ةينبجلا لداعتملا وه دومحملا
 . ةعضرملا جالع نمو « يقسلا هجو

 بلح دعب ىقسي نأ بوصألاف «ةحئارلا هيرك اظيلغ نابلألا نم ناك امف يقسلا هجو نم امأ

 . ةتبلا قيرلا ىلع ىقسي ال نأ بوصألاف «ةرارحلا ديدش ناك امو «ءاوهلل ضرعيو
 يروزبلا '”نيبجنكسلا نم تيقس نبللا ةظيلغ تناك نإ اهنإف «عضرملا جالع امأو

 *”دنرطلاو همعطت يلبجلا رتعصلاو '*”اشاحلاو "'افوزلاو جندوفلا لثم تافطلملاب خوبطملا

 ىطاعتت نأو راح نيبجنكسب أيقتت نأ رمؤتو ريسي لجفلا نم ءيش اهماعط ىف لعجيو ءهوحنو

 «نيدرفمو نيعومجم قيقرلا بارشلا عم نيبجنكسلا تيقسأ راح اهجازم ناك نإو «ةلدتعم ةضاير

 امبرو «(1نءاع ط009) اظيلغ امد دلوي امب تيذغو ةضايرلا تعنمو تهفر ةقرلا ىلإ اهنبل ناك نإو

 اهنبل ناك نإف مونلا ةدايزب رمؤتو «بنعلا ديقع وأ ًاولح ًابارش  عنام كانه نكي مل نإ  اهوقس
 نم كلذ فّرعتيو ءاهيدث يف وأ هلك اهندب يف راح جازم ءوس وه له هيف ببسلا لّمؤت ًاليلق
 نأ ىلع ليلدلا لد نإف ؛«(1ط6 مهصت78) يدثلا سمليو ةيضاملا باوبألا يف ةروكذملا تامالعلا

 .ففعض :ةنو ١(

 . ةيسراف ةظفللا هذهو ءلسعو لخ نم بارش :نيبجنكسلا (؟)

 يرطع «عورفلا ريثك . مس 5١ يلاوح اهعافترا غلبي ةبشع وهو هيوفشلا ةليصفلا نم يبط يرب تابن :افوزلا (*)
 .ةضمضمللو «ءحورقلاو حورجلا ديمكتل افوزلا بلحتسم لمعتسي . لكشلا ةيبارح ةقاروأ «ةحئارلا

 نيمأ دمحم ؛«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ؟لكأن اذام .ةّثللاو مفلاو نيتزوللا باهتلا ةجلاعمل ةرغرغلاو

 1١497. .«توريب « ةفرعملا راد «يوانضلا

 تابن وه هتلئاغ مدعل «نومأملا» :هل لاقي و «رامحلا رتعص» ةبراغملا هيمسيو «سموت» ةينانويلاب :اشاحلا (4)

 تابون يف دافأ لسعلا عم خبط اذإ «ناديدلل دراط «ءثمطلاو لوبلل ردم .ةيدوألاو لابجلاب نوكي يعيبر

 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءائثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . سفنتلا رسعو وبرلا

 ١948١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا

 نوللا يبهذ وهو رابكلا نوميللاك هرمث ءرامثلا و قرولا و ناصغألا معان ولعي رجش ءجرتألاوأ :جنرطلا (5)
 «ةريثك عفانم جرتألا يف :هولاق اممو «هدئاوف نع ثيدحلا ًاميدق ءابطألا لاطأ .ءاملا ضماح ةحئارلا يكز

 دراط هنأب ثيدحلا بطلا يف فصوو .رزبو ءضمحو ءمحلو ءرشق :ءايشأ ةعبرأ نم ّبكرم وهو
 دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .رايط تيز ىلع يوتحي هرشق نأل ءمضاه «حايرألل

 ١48١. «ةيناثلا ةعبطلا .ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش
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 درب اهب نأ ىلع ليلدلا لد نإو .ههبشأ امو ''”خانافسإلاو ريعشلا كشك لثمب تيذغ ةرارح اهب
 لئاملا فيطللا اهئاذغ يف ديز (1طع 2( 2عانالع مم62) ةبذاجلا ةوقلا نم فعض وأ ددس وأ جازم

 نم عفنيو .«فينعت الب نييدثلا تحت (1ع هدممامع عا2855و) مجاحملا اهيلع قلعو ةرارحلا ىلإ

 تيذغ ءاذغلا نم اهلالقتسا هيف ببسلا ناك نإو ةديدش ةعفنم هسفن رزجللو .رزجلا رزب كلذ

 لصأ اهتيذغأو اهئاسحأ يف لعجي نأ بجيو .بوبحلاو ةلاخنلاو ''”ريعشلا نم ةذخّتملا ءاسحألاب

 نم هيف امب زعملاو نأضلا عورض لكأ نإ :ليق دقو '””زينوشلاو *”ثبشلاو هرزبو "”جنايزارلا
 مهرد نزو ذخؤي نأ بّرج دقو «هيف ةيصاخل وأ ةلكاشملا نم هيف امل نأشلا اذهل دج عفان نبللا

 كلذكو «ةياغ كلذ دجوو ةيلاوتم امايأ ريعشلا ءام يف ةففجملا نيطارخلا نم وأ ةضرألا نم

 رقبلا نمس نم ةيقوأ ذخؤت نأ نبللا رزغي اممو «ثيشلا ءام يف حلاملا كمسلا سوؤر ةقالس

 ىمصيو بارشلاب طلخيو مسمسلا نيحط ذخؤي وأ برشيو فرص بارش نم ءيش هيف ٌبصيف

 «تايقمرسلا ةليصف نم فورعم لقب وه «خانابسإ» بّرعم لصألا يسراف اهمسا .خنابسلا وأ :خانافسإلا )١(

 ةفورعم ةتبنلا هذه . همويل فوطقملا هترضخ ةدشل داوسلا ىلإ براضلا هعاونأ دوجأ ءهسفنب تبنيو تبنتسي

 «ةقئاف ةميق وذ «ةئرلاو ردصلا ضارمأل عفني . ةيجالعلا اهصئاصخ اوفشتكا نم مه برغلا نكل «مدقلا ذنم

 ؟لكأنا ذام . يمضهلا زاهجلل فظنم ناطرسلل داضم «سايركتبلا لمعل ريثم ءبلقلل وقم «مدلا رقفل داضم

 .19491 «توريب «هفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ

 نفعتلا نم ءايشألا ظفح ةيصاخ ريعشلا ىلإ ءامدقلا بسن .ةيونس «ةيبشع ةيعارز تاتابن سنج :ريعشلا (؟)

 ايرط ًابنع موي لك يف تلكأو ءريغتي مل هديقانعب ًابنع ريعشلا يف تكرت ول» :ةيشحولا نبا لاق «ريغتلاو
 ءًأادج ضماحلا لخلاب خبطيو «ءالط فلكلا دض لمعتسي ريعشلا» :انيس نبا لاقو .«همرك نم فطق هنأك

 هؤامو .ةطنحلا ءاذغ نم لقأ هؤاذغو ءءالج وهو «حرقتملا برجلاو سرقنلا هب دمضيو .«لجرفسلا وأ

 دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .؟خفان وهو «تايمحلا بطري «هقيقد نم ىذغأ

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب ءةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش

 .يربلا سنودقبلا :جنايزارلا (9)

 بوبح جضنلا دعب اهرامئأ ؛ةعلضمو ةموربم اهقاس ءمس 0-١7 نيب اهعافترا غلبي ةبشع «تونسلا وهو : ثبشلا 62

 ١ يف ماروألا جلاعت «بوبحلا يلغمب ةحيقتملا نويعلا لسغت .ءارمس طوطخ اهيلع دتمت حنجملا سدعلاك

 كلذكو «نخاس وهو ديمكتلل يلغملا لمعتسيو «نوتيزلا تيزب ,بوبحلا يلغمب اهديمكتب ةيلسانتلا ءاضعألا
 قي اعف رأ اناحتف راد نسرشم كلذو ء« عضرملا دنع بيلحلا راردإو ءءاسنلا دنع ةيرهشلا ةداعلا مالآ نيكستل

 تاتابنلاب يوادتلا .ناك لكش يأب تونسلا لامعتسا ىلكلا ضارمأب نيباصملل زوجي ال . مويلا يف يلغملا

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا ناد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو

 عاونأ ىلع لمتشت يهو «ةيناذوحلا ةليصفلا نم ةيبشع ةتبن «(ءادوسلا ةبحلا) ةكربلا ةبح وهو :زينوشلا (5)
 .ءادوسلا ةبحلا هذهب مكيلع» :ةْكَي يبنلا ناسل ىلع درو دقو «ضارمألا لك.نم يفشت ةكربلا ةبح .ةذدع

 «ةيكز ةحئارو امعط ماعطلا يطعت «ةيهشلا حتفت .توملا :ماسلاو «ماسلا الإ ءاد لك نم ءافش اهنإف

 ةحئار اهباسكإل نبلا روذب ىلإ فاضت امك ءزيخلاك ةيئاذغلا تاجتنملا ضعبو .تاللخملا ىلإ فاضت

 ءوبرلا ةصاخ ةيردصلا تامزألاو لاغسلا جالع يف دعاسي «لوبلل ردم اهروذب لوانت .ًازيمم ًامعطو

 سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا .ةدعملا:مالآ نيكستو .يوعملا صغملا ةلازإو

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا «تتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا
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 هفروح دعا قرا كوكو أ ''”ناتأ نبلو تيبز عم نيدرانلا لفثب نايدثلا دمضيو ىقسيو
 بارشلا يف لجفلاو ةلاخنلا ىلغتو ىقسيو ًأسرم بارشلاب سرميو «قولسملا '”ناجنذابلا

 دحاو لك نم ثاّركلا رزبو " ”يقوقدنحلا رزبو «قاوأ ثالث ثبشلا رزب نم ذخؤي وأ ىقسيو
 نمسلاو لسعلاو جنايزارلا ةراصعب طلخي ناتيقوأ دحاو لك نم ةبلحلاو ةبطرلا رزبو «ةيقوأ
  ءاذغلا ليلقتب صقنيف هفئاكتو هناقتحال ةرثكلا نم دسفيو يذؤي ثيحب نبنلا ناك اذإو .هنم برشيو

 عب أ .لخو ّرح نيطب وأ ءلخو نوّمكب ندبلاو ردصلا ديمضتبو هؤاذغ لقي ام لوانتو
 كلذ نم راثكتسالاو ريثكلا عانعنلا لامعتسا كلذكو .هيلع حلاملا ءاملا برشيو لخب خوبطم

 ةبيطلا ةيذغألا ةلوانمو يناحيرلا بارشلا يقسب جلاعيف ةحئارلا هيركلا نبللا امأف «نبللا رزغي يدنلل

 كلذ ال ةبيرق اهتدالو نوكت نأ بجيف عضرملا عضو ةدم نم ذوخأملا ريبدتلا امأو «ةحئارلا

 نوكي نأو ركذل اهتدالو نوكت نأو ءنارهش وأ فصنو رهش هنيبو اهنيب ام لب ءادج برقلا

 ] . (4طهءا1ه5) طاقسإلا ةداتعم تناك الو تطقسأ نوكت ال نأو ءةهط ةدمل اهعضو

 الو (156 هطإتت»ص6) سوميكلا ةنسح ةيذغأب ضدحتو ةلدغعف ةضايرب عضرملا رمؤت نأ بجيو

 «نبللا ةحئار دسفيف (156 7265515081108 51000) ثمطلا مد اهنم كّرحي كلذ نإف «ةتبلا عماجت

 عضترملا امأ «ًاعيمج نيدلولا ىلع ميظع ررض كلذ نم ناكو تلبح امبر لب هرادقم ٌلقيو
 جايتحال ءاذغلا نم هيتأي ام ةلقلف نينجلا امأو «نينجلا ءاذغ“ىلإ نبللا نم فيطللا فارصنالف

 لافطألا دعاسي هنأ دئاوفلا هذه نم «يرشبلا مسجلا اهنم ديفتسي ةديدع ناتألا نبل دئاوف :ناتألا نبل )١( 
 لاعسلاو «ةدعملاو «نيتئرلا فعض حالصل ًاميدق فصو دقو ءمهموسج يف لازه نم نوكشي نيذلا
 تامدخ يدؤي هنأ انملع اذإ نكلو .«ةرضاحلا انمايأ يف اميس الو ءاذاش ريمحلا بيلح ربتعي .يكيدلا

 «ضييبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ ءانؤاذغ .بجعلا لاز ةذاش تالاح يف ناسنإلل ةميظع
 ١1948. ؛«توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم

 (َجْنْذُبِإ) يهو لصألا ةيسراف اهنإ ليق ناجنذاب ةظفل «هيلإ بسنت ةليصف نم فورعم تابن رمث :ناجنذابلا (؟)

 دنهلا نم ناجنذابلا لصأ ؛ةئينجلا نبا» هانعمو ينايرس مسالا لصأ نإ ليقو ؟نجلا ريقانم» هانعمو
 ةدئافلا ليلق هنأ ءاملعلا ىريو .مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 79 ىلع ناجنذابلا يوتحي .اينامربو

 ئدهم «سايركنبلاو .دبكلل وقم .لوبلل ردم «ةدعملل نيلم .مدلا رقف فيفخت ىلع دعاسي .ةيئاذغلا
 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . باصعألل

 /١1.

 . تاتابنلا نم عون :يقوقدنحلا (©)

 ركذ «ةقيقد تانيذأ تاذ ةيشير ةبكرم ةقاروأ «ةينرقلا ةليصفلا نم قاسلا قيقد يونس بشع : سدعلا (4)

 يف درو امك «ةاروتلا نم نيوكتلا رفس نم نيرشعلاو سماخلا حاحصإلا يفو «ميركلا نآرقلا يف سدعلا

 طحقلا مايأ ماعط هنأو . ةميدقلا رشبلا ةيذغأ دحأ هنأ ىلإ ةدع تاراشإ اهيفو ميدقلا دهعلا نم ىرخأ عضاوم

 ءادج ذغم سدعلا . مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 77١ ىلع سدعلا يوتحي .مالالاو نزحلاو ةعاجملاو

 نم نانسألا ظفحي «مدلا رقف جالع يف ديفي «لوبلل ردم ءعضرملا دنع بيلحلل ردم ءمضهلا لهس
 اذام .هلكأ نم لالقإلاب نوحصني اذل «ةخفنو تازاغ مهل ببسي هنأل مهدَعِم يف نيباصملل رضم .رخنلا

 ١19487. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن

 ١م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 نبللا نم ءيش بلحي نأ لّوألا عاضرإلا يف ًاصوصخو ةعاضرإ لك يف بجيو .نبللا ىلإ رخآلا

 .هب فجحيف ءيرملاو قلحلا تالآ ماليإ ىلإ صملا ةدش هرطضت الئل زمغلاب ناعي نأو «ليسيو
 . الو ًاباوص ناك بارش ليلقب جزم نإو :عفان وهف لسع نم ةقعلم ةرم لك عاضرإلا لبق قعلأ نإو
 هعاضرإ نإف «ًايلاوتم ًاليلق اليلق عضري نأ بوصألا لب «ةدحاو ةعفد ريثكلا نبللا عضري نأ يغبني

 نأ بجيف كلذ ضرع نإف «لوب ضايبو حاير ةرثكو ةخفنو ًاددمت دلو امبر ةدحاو ةعفد عبشلا

 وه لوألا مايألا يف عضري ام رثكأو كلذ مضهني نأ ىلإ همونب لغتشي وأ اديدش عّوجيو عضري ال

 كلذكو «بوصأ ناك انركذ دق ام ىلع همأ ريغ لوألا مويلا يف هتعضرأ نإو تارم ثالث مويلا يف

 (18 وانتم سابتحا وأ ريثك (0ذخةمط062) لاهسإ وأ ةملؤم ةلع وأ ءيدر جازم ةعضرملل ضرع اذإ

 اهيقس ىلإ ةرورضلا تجوحأ اذإ كلذكو لقتست نأ ىلإ اهريغ هعاضرإ ىلوتي نأ ىلوألاف ءذؤم
 ضخضخي دهملل ديدش كيرحتب هيلع فنعي مل عاضرلا بيقع مان اذإو «ةبلاغ ةيفيكو ةوق هل ءاود
 عاضرلل ةيعيبطلا ةدملاو هعفني عاضرلا لبق ريسيلا ءاكبلاو .قفرب حجري لب ؛هتدعم يف نبللا
 رهظت هايانث تلعج اذإ مث هيلع ددشي ملو .جيردتب يطعأ نبللا ريغ لفطلا ىهتشا اذإو .ناتنس

 زبخ كلذ لوأو . غضمملا بلص ًائيش ىطعي نأ ريغ نم جيردتلاب ىوقأ وه يذلا ءاذغلا ىلإ

 يفو «ءام ليلق كلذ دنع ىقسيو نبلب وأ بارشب وأ «لسعو ءامب زبخ مث عضرملا هغضمت

 خافتناو (ةنىع0) ةظك هل ضرع نإف ألمتي هعدت الو (هب جوزمم بارش ريسي عم نايحألا

 نأ ىلإ رخؤي نأ هتيذغت دوجأو . ءىش لك هتعنم «(11/طناع انرتمع) لوب ضايبو نطب (1ةداعهمع)

 . ةفيفخلا موحللاو ءابعللا نفس سوه نإ لش كف اذإ مث ءممحيو (10 ةمهاه0) خرمي

 زبخ نم ةذختم (0215-460525) طيلالبب لغشيو ةدحاو ةعفد ال جيردتلاب ماطفلا نوكي نأ بجيو

 ّرملا نم ذخؤي نأ بجيف ىكبو عض رتساو (116 1131133) يدذلا ىلع َحلأ نإف ةكسؤو

 لفطلا ريبدت نإ : ةلمجلاب لوقنو . يدثلا ىلع هنم ىلطيو قحس , مهرد دحاو لك نم ''”جنتوفلاو
 .ةويككلا هل دعنا ةنيكاررلا ورد وتو هنري دعت لق هنللز هد حلوب :ةللذل مهنا وم ةلكاتشامل تيطرقلا ون
 ذخأ اذإف ءابصلا ىلإ ةيلوفطلا اوزواج اذإ اميس الو هب مهاضاقتت ةعيبطلا نأكف مهل يعيبطلاك اذهو

 أ ينفدلا نلع لمحي نأ نوحي الزر ةلضعلا تاكرسلا نم نكمي نأ ينسي لقال دعو بعيد
 دعقي ام لّوأ يف بجاولاو «(48ه815هو) ةفآ هبلصو هيقاس بيصيف عبطلاب هيلإ هثاعبنا لبق دوعقلا

 نع ىحنيو «ضرألا ةنوشخ هشدخت الثل سلمأ عطن ىلع هدعقم لعجي نأ ضرألا ىلع فحزيو

 نم قلزتلا نع ىمحيو ,عطقي وأ (10 م6100 سخني ام كلذ هبشأ امو نيكاكسلاو بشخلا ههجو

 ةداملا للحتت الئل غضمملا بلص لك اوعئم رطفت (2ههتمع ؛هماط) باينألا تلعج اذإو لاع ناكم

 قبحاىمسي دقو «يلبج و يناتسب و يرب هنم «ةيوق ةحئار هل «عنعنلا لثم فورعم يرطع تابن :جنتوفلا ()
 «صغملل نكسم وهو «ةيلفلا ءام هنم جرختسي ثمطلل ردم «باصعألل هبنم هنأب فصو .«حاسمتلا

 ةيردصلا تامزألا يف ًادج ةديفمو «مغلبلل ةثفنم يهف ركس نودب تبرشو ياشلاك تعنص اذإ ةيلفلاو

 دمحأ ءاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعالأب يوادتلا . صغملاو ثمطلا مالآو ايريتسهلاو بعشلا باهتلاو

 ١949١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش
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 (8:هنه بنرألا غامدب مهرومغ خرمت ٍذئنيحو «هب علوي يذلا غضملاب باينألا قلختت اهنم يتلا
 اهنع (010560) قلغنا اذإف ءاهروطف لهسي كلذ نإف .(116ه'5 18:0 جاجدلا محشو ه0( اطع 2ط1[)

 تيزلا نم رطقو راح ءامب ًابورضم لوسغملا تيزلاب ذئنيح مهقانعأو مهسوؤر تخرم رومغلا

 نأ بجيف ءاهضعو هعباصأب ىَرْعُي هنإف اهب ضعي نأ هنكمي ثيحب تراص اذإف «مهناذآ يف
 تقولا كلذ يف عفني كلذ نإف ءهَّبُر وأ اريثك دعب فجي مل يذلا سوسلا لصأ نم ةعطق ىطعي

 حلمب همف كلدي نأ بجي كلذكو «(156 عدم) ةثللا يف عاجوألاو (15ع انآءع) حورقلا نم عفنيو

 تر نم ائيش اوطعأ اضيأ اهتابن مكحتسا اذإ مث «(15ع مهنهو) عاجوألا هذه هبيصت الثل لسعو

 يف مهقانعأ خيرمت مهقفاويو مفلا يف هنوكسمي فافجلا ديدشب سيل يذلا هلصأ نم وأ ءسوسلا

 لوصأ كلذ ةمادإب اودهعت نوقطني اوذخأ اذإو .,بذع نهد وأ بذع تيزب باينألا تابن تقو

 . (1طع (ععاط) مهنانسأ

 اهتاجالعو نايبصلل ضرعت يتلا ضارمألا يف :ثلاثلا لصفلا
 ءالتما اهب نأ سدح نإ ىتح «عضرملا ريبدت وه نايبصلا ةجلاعم يف مّدقملا ضرغلا

 سبح ىلإ جيتحا وأ «طلخلا اهنم غرفتسا طلخ نم ءالتما وأ ءتمجح وأ تدصف مد نم

 ءوسل ليدبت وأ «سفنتلا ءاضعأل حالصإ وأ «سأرلا نم راخب عنم وأ اهقالطإ وأ «ةعيبطلا
 اعبط عقو وأ (منةمط062) لاهسإب تجلوع اذإو .كلذل ةقفاوملا تالوانتملاب تجلوع « جازم

 .اهريغ مويلا كلذ عضري نأ ىلوألاف ءايوق ًاعوقو ًاعبط عقو وأ ءيقب تجلوع وأ «طارفإب
 دنع (156 عتتس) ةثللا يف مهل ضرعت ماروأ كلذ نمف «نايبصلل ضرعت ةيئزج ًاضارمأ ركذنلف

 5 للا ةيحان يف راتوأ دنع مهل ضرعت (5:ءااتسم8) ماروأو 156 (مءاط) نانسألا تابن

 تاينهدلاب خرمتو قفرلاب عبصألا اهيلع زمغي نأ بجيف كلذ ضرع اذإو ءاهيف جّنشتو
 نمهدب ًابورضم لسعلاب ضمضمي هنأ مهضعب معزو .نانسألا تابن باب يف ةروكذملا
 دق ءامب (120هءطع) لوطن سارا ىلع لمعتسيو بألا كلع عم لسعلا وأ ("”ينوبابلا

 تابن دنع اصوصخو نطبلا قالطتسا نايبصلل ضرعي اممو .ثيشلاو جنوبابلا هيف خبط
 نأ زوجيو «نبللا عم هتثل نم ايحيق احلام الضف ّصمي هنأل ضرعي هنأ مهضعب معز .نانسألا
 وهو «عجولا ضورعلو «مضهلا ةداجإ نع وضع قيلختب ةعيبطلا لاغتشال لب كلذل نوكي ال
 نم فيخ نإف ؛هب لغتشي نأ بجي ال هنم ليلقلاو .ةفيعضلا نادبألا يف مضهلا عنمي امم

 .كنحلا مظع :نييحللا )١(

 حتفي وهف «مدقلا ذنم بطلا يف تابنلا اذه مادختسا فرع .6«كنوباب» بّرعم لصألا يسراف : جنوبابلا (7)

 «تالضفلا ردي ءىصحلا تتفيو ءدبكلاو «هابلا يوقي «تايمحلاو ءدامرألاو «ءعادصلا ليزي ءددسلا

 عفني ةدقعملا ماحرألا داسفو «تالزنلاو «بعتلاو «ءايعإلا بهذي ءروثبلا علقي ءوبرلا نم ردصلا يقني

 «توريب ؛«ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .؛باشعألاو تاتابنلا صئاصخ؟لكأن اذام .مومسلا نم

 /١1.

 . مطبلا رجش غمص :طابنألا كلع (9)
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 :نويكلا نإ ؟ ؟0نوسينألا وأ 0 .فرتكلا وزي وأ "””دوولا رزبي. هتطب ديمكتب: كروذت طارفإ كلذ
5 4 0 00 
 مل نإو . لخ ليلق عم خوبطم ؛”برواجب وأ لخب نيلولبم دروو نوّمكب هنطب دّمضي وأ

 نأب دعم يا ودلا يح : نم ٍذئنيح رذحيو دراب ءامب اقناد يدجلا ةحفنأ نم اوقس عجني
 ريكا تابلو' يس نم تن ريمجلا لدم ندللا نخ برترا» مويلا كلذ ىذغي

 .ءام يف ًاخوبطم قوص نأ .ءام يف ًاخوبطم

 عم وأ ءهدحو دوقعم لسع نم ةفايش وأ راقلا ليز نون 1 كيرلا لاكعا مهل ضرفي دا
 ةصمح رادقم وأ لسع ليلق معطي وأ ًاقرحم وأ ءوه امك ' "”ينوجنامسألا نسوسلا لصأ وأ جندوف

 رقبلا ةرارمب هتّرس خطلت وأ ًافيطل (00هان15:0) ًاخيرمت تيزلاب هنطب خرميو .ءمطبلا كلع نم

 امبرو هعفني نفعلا حلاملا محللاو . عمشو نهدب دّمكيف عذل هتثلب ضرع امبرو «ميرم روخبو
 نضرسي انامن ةرثكأو «(00 متن 5100) حجّمشن ([دعم100(12) ناتسالا تابن دنع ةصاخ مهل ضرع

 نهدب جلاعيف ءبطر لبع هندب نميف ًاصوصخو ءبصعلا فعض ةّدش عم مضهلا داسف نم مهل

 لك ٠ درولا تيز اهنم صلختسيو ؛ةنيزللو اهرهزل عرزت «ةيدرولا ةليصفلا نسج نم ةريغص ةرجش :درولا 200(

 ةعانص يف درولا تيز مدختسي .درولا تيز نم ًادحاو ًامارغ وليك يطعت يقشمدلا درولا نم غلك ٠ ٠"

 صئاصخ ؟لكأت اذام . يرطع ءامك درولا ءام لمعتسي « تاصعألل ةئدهملا ةيودألا يفو .روطعلا ىلغأ

 .14817 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا

 ًالوطم مهريغو برع نم ءاملعلاو ءابطألا ثدحت . تايميخلا ةليصف نم ةرمعم ةيلوح ةيئانث ةلقب :سفركلا (؟)
 «ةاصحلا تتفيو «ثمطلا رديو .درابلا دبكلاو ةدعملا عفني بطر هقرو» : ميقلا نبا لاق .هدئاوف نعو هنع

 ةحصلا يوذ صاخشألا لكل سفركلا حلصي .«رخبلا نم عفنيو ءهابلا جيهيو «كلذ نم ىوقأ هبحو
 رسعب نيباصملاو «ةفيعضلا ءاعمألا يوذ نع عنميو «نانسألاب كلعي وأ ءأمعان ًامورفم أئين لكؤي «ةديجلا
 «توريب ؛ «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ : عي دو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . مضهلا

 ١ ١1,. ةيناثلا ةعبطلا

 .نطبلا خافتنا ليزيو .لوبلا رديو ءمضهلا طشنيو 27 كوول هرذب 0

 ةدالولا دنع قلطلا يوقي .ثمطلا ردي «سأيلا نس يف ةصاخو ءاسنلا دنع ضيابملا يوقي «لاعسلا نكسي
 نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . عضرملا دنع بيلحلا راردإ يف ديزي اهلهسيو
 /١1. « كثو ريب «ةفرعملا راد .يوانضلا

 . نخد : ةدام .«برعلا فاعلا . ةنخخو هتدحاو « سرراجلا بح : مكحملا ىفو نخدلا وهو :سرواجلا 2(

 ب نيماتيفلاو «أ نيماتيفلاك «تانيماتيفلا نم ةمهملا عاونألا رثكأ ىلع يوتحيو حملا وهو :ضيبلا ةرفص (5)

 ءضييبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ ءانؤاذغ . ره نيماتيفلاو قطز نيماتيفلاو . ج نيماتيفلاو 6اس

 . 158١م در 00 7 ا رداع

 0 ام ةيجسفنب 10 بسح يهو و «نوللا ةعمالو ةريبك 0 نوكت ام ابلاغ 0

 :ةدام «طيحملا سوماقلا] .ةديدع ير فايع ًاضيأ هنمو ءقئادحلا يف سنجلا اذه نم ريثك عرزي
 .[نسوسلا
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 زازك ضرع امبرو يلا نهد وأ خللا نيه دنا يسوسللا نهد وأ ار

 نإف «رامحلا ءاثق نهد عم ا*!سفنبلا نهدب وأ «رامحلا ءاثق هيف خبط دق ءامب جلاعيف (82105[12)

 لاهسإلاو (156 18/655) تاّيمحلا بيقع هعوقول سبي نم هب ضراعلا جئشتلا نأ سدح

 انوويشام وأ هدحو جسفنبلا نهدب هلصافم تقرع ءاليلق ًاليلق هثودحلو «فينعلا (1213ط0ع9)

 كلذكو ًاريثك اًبص كلذ ريغو جسفنب نهدو تيز مهغامد ىلع ّبصو ىّفصملا عمشلا نم ءيشب

 يف رمأ دقو (81359] هةاقضس) ماكزو (©0ه11عط) لاعس مهل ضرعي دقو .سباي زازك مهل ضرع نإ

 زمغي مث ريثك لسعب هناسل خطليو مهنم كلذب بيصأ نم سأر ىلع ّبصي ريثك راح ءامب كلذ

 ٌبحو '””ءاريثكو يبرع غمص ذخؤي وأ «ىفاعيف ًاريثك ًامغلب أيقتيل عبصألاب هناسل لصأ ىلع

 ريثك .ينوجنامسآلا نسوسلا لصأ وهو ءرفزلا يف هناولأ فالتخال «حزق سوق» هانعم ينانوي :اسريإ )١(

 ءدبكلا عفني ردصلا عاجوأو ءايعإلاو وبرلاو سفنتلا قيضل عمني . ضيرع هقرو .ةحئارلا بيط «عورفلا

 طقسيو «ناديدلا جرخيو .حورقلاو ءاسنلا قرعو ءريساوبلاو «ناقريلاو ءءاقستسالاو «لاحطلاو

 سمش دمحأ ؛ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . محرلا ضارمأ ئربيو «ءضيحلا رديو «ةنجألا

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 ةيديسوكيلغ داوم ىلع يوتحت ءانحلا قاروأ «عرفتلا ريزغ :رضخلا ميدتسم يرجش تابن :ءانحلا (؟)

 يجولويبلا ريثأتلا نع ةلوؤسملا ةداملا يهو «نوسواللا مساب ةفورعملا ةيسيئرلا ةداملا اهمهأ «ةفلتخم

 يف ءانحلا قاروأ تلمعتسا نيئسلا فالآ ذنم .دوسملا ينبلا نوللاو ةغبصلا نع ةلوؤسم كلذكو «ًايبط

 رمحألا نوللاب اهشقنل ةأرملا دنع رعشلاو نيلجرلاو نيديلا غبصب كلذو «ليمجتلل رضحتسمك ةنيزلا

 ضرم اهنم ناطرسلا عاونأ ضعب دض ءانحلا قاروأ ةيلاعف تتبث ًائيدحو .دوسملا ىنبلا نأ دولا

 «عفترملا مدلا ضيفخت ىلع لمعت .اهتلازإ ىلع لمعلاو ةيدعملا تاصلقتلا دض مدختستو ءاموركاسلا

 ىلع لمعلاو نييارشلا قيض جالع يف ةعفترم ةيلاعم اهل نأ امك .هطيشنتو بلقلا ةيوقت ىلإ يدؤتو
 «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .نولوقلا جالع يف ديفتو .اهعيسوت

 ظ ١49١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 لمعتست .رفصأ هرهز يذلا وه هبيط ضارغأل لمعتسي يذلاو «ناولألا فلتخم رهز هل تابن :يريخلا (9)

 «عتضبلا تالاح يف لمعتست امك .بلقلل ةيوقمو «عادصلاو ةيبصعلا مالآلاو ضارمألل ةنكسم هراهزأ

 لمح :ءاثيلعساو اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا ءضاهجإلا تالاح يف ديفتو ء.لوبلل ةردم يهو

 ١49١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش

 «ةيكزلا هتحئار قاشنتسالو ؛ةنيزلل عرزي ةيجسفنبلا ةليصفلا نم «الويفا سنج نم يرهز تابن : جسفنبلا 05(

 اميدق هدئاوف نعو هنع ثيدحلا رثك .اهتيزو هروهز نم ةيبطلا ةدافتساللو «نيمثلا ه ةرطع :جارختسالو

 قيقد عم ًادامض ةراحلا ماروألا نكسيو ءألدتعم امد دلوي هنإ» : انيس انيس نبا مهنمو ءامدقلا هلاق اممو ءًاثيدحو

 نم عفنيو ءءالطو مش عادصلا نكسي وهو «برجلل ديج ءالط جسفنبلا نهدو .هقرو كلذكو ريعشلا

 باهتلاو ةئرلاو بنجلا تاد نع عشب هبارشو .ركسلا عم ًاصوصخ ردصلا نيليو .«لاعسلاو راحلا دمرلا

 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق ,«باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .«ىلكلا عجوو ةدعملا

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا توريب «ةيملعلا

 .توريبو نانبل لابج يف الإ تبني ال رجش غمص :ءاريثكلا (5)
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 .بيلح نبلب ًائيش موي لك هنم ىقسي '' 'دينافو سوسلا برو ''”لجرفسلا
 تيزلاب هناسل لصأو هينذأ لوصأ نهدت نأ ذئنيح بجيف «سفنت ءوس لفطلل ضرعي دقو

 ائيش اوقعليو مههاوفأ يف ([101:2:67) راحلا ءاملا رطقيو ادع وان ويت ناجي سا تو 7

 أدج نيل مهتنسلأو مههاوفأ ءاشغ نإف ًاريثك عالقلا مهل ضرعي دقو . لمعلاب"؟ ”ناتكلا رزب نم

 . (1طءاطصنكط) عالقلا مهثرويو مهيذؤي كلذ نإف «نبللا ةيئام ءالج فيكف ؛ ءًأنيل سمللا لمتحي ال

 يغبنيف ءرمحألاو ضييبألا ةنفلساو . لتاق وهو (ةماطقع 20 غمدتسص) دوسألا يمحفلا عالقلا أدرأو

 جسفنبلا هافك امبرو «يئزجلا باتكلا يف ةروكذملا عالقلا ةيودأ نم فخ امب اوجلاعي نأ

 ةراصع لثم هافك امبرو «هدحو '*”بونرخلا وأ نارفعز ليلقو دروب طولخم وأ هدحو قوحسملا
 عيت هيرو نوكيا سويسلا لات كلا رم ىرا ناكل ٠١ عقرعلا وب بطال بور لحل

 ّبُر هافك امبرو «لسعلاب ةطولخم ًادج ةقوحسم ' 0 روشقو صفعلاو ّرملا هعالقو هتثل روثب
 «لسعلا بارشب هلسغ كلذ نم عفني دقو «'"”مرصحلا َبّرو ضماحلا هدحو ' "توتلا
 قورع ذخؤيلف «ىوقأ وه ام ىلإ جيتحا نإف ,.تاففجملا نم هانركذ امم ءيشب هعابتا مث «لسعلا

 نامورلا ناك .ًايرب ومني ثيح ايسآ برغ ىلصألا .هنطوم «ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش :لجرفسلا )١(
 تثدحتو ؛مدقلا ذنم لجرفسلا برعلا تفرع ..ةنعارفلاو وغلا كللذك + ايلظح اريذقت لصرتسلا توردق
 لاهسإلا يفشي .دبكلاو .ةدعملل جلاعم ءنكسم ءوقم ءةشم «ضباق لجرفسلا .ةميدقلا مهبتك هنع

 .ءيقلا عنميو .يدعملاو يوعملا فيزنلاو ءردصلاو ءاعمألا لسب نيباصملا ديفي ءدبكلا يوقي .نمزملا

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .لبهملا ناليس نمو ء.ديدشلا ماكزلاو .باعللا ناليس نم يفشي
 ١991. .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو

 .ركسلا بصق ريصع :ديناف (0)

 دعب هروذب وه ناتكلا نم ًابيط هنم لمعتسملا ءزجلا .ىلوح «ةيناتكلا ةليصفلا نم ىعارز تابن :ناتكلا رزب (*)

 اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .دربلاو ءةيردصلا تالزنلا جالع يف ديني. + اهفيفجتو هجين
 ١199١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو

 لمعتسيو نحطي دقو «سبدلا هنم جرختسيو لكؤي نرق هترمث «ةينرقلا ةليصفلا نم رمثم رجش :بونرخلا (5)
 «لوبلل ردم «ءهزيب لكأ اذإ قتفلا يف عفني ءّوطُم .لاهسإلل داضم .نادلبلا ضعب يف زبخلا ةعانص يف

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .نمزملا لاعسلا ليزي ,ءنمسي «ةيهشلا حتفي ءاهعطقيف ليلآثلا هب كلدت
 .19497 «توريب «ةفرعملا راد ,ءيوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو

 يف يكاطنألا دواد لاق .سآلاك اهقرو «ةكئاش «نيعارذلا وحن هرجش غمص ءركذلا نابللا وه :ردنكلا (4)

 ةدللاو :ناتسألا :ننعي هقيضمو» 4 لاعسلا تالاج يف عفني 'نميلا لابجو رحشلاب الإ نوكي ال١ :هتركذت
 .«توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «ءنيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو اميدق باشعألاب يوادتلا .اهحلصيو

 1١.

 .وقم . مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 01/ ىلع يوتحي «ةيتوتلا هليبقلاو «ةيصارقلا هليصفلا نم تابن :توتلا (5)

 اذام . مضهلا رسعو «ةيوعملا ضارمألا جالع يف دعاسي .لوبلل ردم ,قنم ءةشم «نيلم ء«رهطم .بطرم

 ١19917. .توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن

 .هجضن لبق بنعلا وه : مرصحلا 071



 "1 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةعبرأ صفعلا نمو «مهارد ةتس دحاو لك نم قامسلاو 2'”رانْلجلاو نامرلا روشقو (/هككاق)

 ظ .ٌرذيو لخنيو قدي نامهرد ثبشلا نمو ء مهارد

 (8ءونسو) مهتغمدأ ًاصوصخو مهئادبأ نإف «ةبوطرلا ناليس (182:5) مهناذآ يف ضرعي دقو

 وأ ٌبش نم ريسي ءيش هب طولخم رمخو لسع يف ةفوص مهل سمغت نأ بجيف ءأدج ةبطر

 صفع بارش يف فوص سمغي نأ ىفك امبرو «مهناذآ يف لعجيو نورطن نم ةّمش وأ نارفعز
 اريثك نايبصلل ضرعي دقو . بارشلا كلذ يف لعجيو نارفعزلا نم ءيش عم لمعتسيو ء(4عتل)

 ""”دزربطلا حلملاو رتعصلاو "”ضضحلاب جلاعيف ةبوطر وأ (8:54) حير نم (ظهمدءط9) نذألا عجو

 يف ضرع امبرو .رطقيو نهد يف ناك اهيأ يلغي '*”لهبألاو '*”لظنحلا ٌبحو ٌرملاو سدعلاو

 ىلإ اريثك هعجو لصي دقو «(126586626) ساطعلا ىّمسي (810: 56ا1نه8) راح مرو نايبصلا غامد

 زوشق»تطريو هقافودت نأ ةفيح نحف «هجولا هل ٌرفصيو (156 مطةمد») قلحلاو نيعلا

 لخ ليلق عم درولا نهدو ةصاخ *”ءاقمحلا ةلقبلا ةراصع ٠ بلعثلا بنع ءامو "”رايخلاو ('"عرقلا

 . امئاد ناك اهيأ لدبيو درولا نهد عم ضيبلا ةرفصو

 دنع ةاقمتألا ترق ةرخاملا ةرمشلا ةيدتعلا ةووجاو::«نامزلا زون داعم «ةسرافلا نم برس ةرانلجلا:

 بّيط نطبلا هب كّلد اذإ اهحورقو ءاعمألا قلزو ةكحلاو برجلا نم عفني «مدلاو لاهسإلا سبحي .طوقسلا
 باشعألاب يوادتلا .مفلا حورق بهذيو َهَّنلاو نانسألا ّدشي لخاا عمو . ةيخرتسملا ءاضعألا دشو ةحئارلا

 ١9941١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «مردلا سمش دمحأ «ًائيدحو ًاميدق تاتابنلاو

 .نالوخ لحك وه وأ . لحكلا نم عون :ضضحلا (؟)

 . ضيبألا ركسلا :دزريطلا (0)

 رهطمك رامثلا بل لمعتسي .عيرفتلا ريثك شرتفم فحاز «ةيعرقلا ةليصفلا نم يلوح تابن :لظنحلا (8)

 مساب ةفورعملا ةيديسوكيلفلا ةداملا ىلع هئاوتحال كلذو «نمزملا كاسمإلا تالاح يف يوق لهسمو

 ءارفصلا جالعو ةيمزيتامورلا ضارمألا ضعب جالع يف لظنحلا بلو رامثل يئاملا عوقنملا ديفي . ثنسولوك

 تاتابنلاب يوادتلا .اهب ةقلاعلا تايرطفلاو ايريتكبلا لتقب نويعلا ضارمأ جالعو ءهلسكو دبكلا مالآو

 ١944١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو ًاميدق باشعألاو

 لمعتسي . ءارضخ ةيبنع اهرامث «ءارفص اهراهزأ تايربونصلا ةليصف نم سنج وهو رعرعلا رجش وأ :لهبألا (5)

 ًاريثك لمعتسي ؛داكلا تيز» ىمسي تيز هبشخ نم جرختسي «ىضرملا فرغ يف ةهيركلا ةحئارلل ًادراط ًاروخب

 تاتابنلاب يوادتلا . يشاوملا دنع برجلا جالع يفو ةيدلجلا ضارمألا جالع تابكرم يف بطلا يف

 ١9491١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد « نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو

 عفني .يناربعلا وأ يمارآلا لصألا تاذ نيطقيلا ةظفل نم فّرحم وهو نيطقللا نانبل يف ىمسي :عرقلا (5)

 لسغ وأ برش اذإ عادصلا بهذُي «شطعلا عطقي هؤام «مغلبلا يوذو «نيدوربملا عفني الو نيرورحملا

 «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . لمعتسا امفيك ةدعملل نّيلم ءهب سأرلا

 ١1948. «توريب «ةفرعملا راد

 يف سانلا هلمعتسا . ةذع عاونأ وهو رضخألا نوللا هنول ىلع بلغي «ةيعرقلا ةليصفلا نم يبشع تابن :رايخلا 0

 «مدلل قنم ءبطرم ءّرْطُم . مهشارف يف هعضوب لافطألا ماسجأ نم ىمحلا ةرارح صاصتمال ىطسولا نورقلا

 صئاصخ ؟لكأن اذام . ساعنلا بلجي «داحلا أمظلاو ءديدشلا شطعلا ىلع يضقي «ناديدلل دراط هروذب تيز

 .19491 «توريب ءةفرعملا راد «.يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تانتابنلا

 - لضفأ اهنأب مدقلا ذنم ربتعت «تاجيوتلا ةريثك «تايلجرلا ةليصف نم ةيبشع ةيونس ةلقب :ءاقمحلا ةلقبلا (4)



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا فلح

 مهنويع تخفتنا امبرو سأرلا للع يف هجالع انركذ دقو .هسأر يف ءام يبصلل ضرعي دقو
 ءاكبلا ةرثك تثدحأ امبرو «جورذابلا ءامو جنوبابلا خيبطب لسغي مث نبلب ضضح اهيلع ىلطيف
 قالس يبصلا نفجل ضرعي دقو .بلعثلا بنع ةراصعب نوجلاعيف مهتقدح يف اضايب
 تاّيمح مهبيصي دقو .بلعئلا بنع ةراصع ًاضيأ هجالع كلذو ءاكبلا نم ١ ”(81مطق ل ا)

 «لسعو نيبجنكس عم نامرلا ءام لثم ًاضيأ وه ىقسيو ةعضرملا رّثدت نأ اهيف ىلوألاو ( (1* عار ءا5)

 لعجتو بطرلا بصقلا رصتعي نأب نوقرعي مث ءركسو ''”روفاك ليلق عم رايخلا ةراصع لثمو
 صغم مهل ضرع امبرو .مهقّرعي اذه نإف ءاورّثديو لجرلاو (1565684) ةماهلا ىلع هتراصع

 دقو .ريسيلا عمشلاب راحلا ريثكلا نهدلاو راحلا ءاملاب نطبلا دّمكي نأ بجيف «نوكبيو نووتليف

 نإف «(1طع ظءهنس) غامدلا يحاون يف (5:ءاانه8) مرو نم كلذ ناك امبرف رتاوتم ساطع مهل ضرعي

 تاراصعلا نم تادّربملاب (10 ةهه12) خيرمتلاو ءالطلاو ديربتلاب مرولا جلوع كلذك ناك

 . مهرخانم يف قوحسملا جورذابلا خفني نأ بجيف «مهل ضرع مرو نم نكي مل نإو «ناهدألاو

 ضييبألا امأو ءلاّتق وهف دوسأ ًايحرق ناك امف ندبلا يف (ادةناه5) روثب مهل ضرعي دقو
 ءرثب اذإ فيكف ءالاتق ناكل طقف (7طصددط) اعالق ناك ولو .رمحألا كلذكو ءهنم ملسأف

 ةلوعجم ةفيطللا تافمجملاب نوجلاعيف لاح لك ىلعو .6 ريثك عفانم اهجورخ يف تناك اميبرو

00 00 
 ىكطصملا ةرجش فروو سالاو هر لاك يق وبطم هب لسغي يذلا هئام يف

 ىلغُي تابنلا اذه رذب . برجلاو .ةكحلاو ءدمرلاو ,عادصلا عنمت اهنإ :اهنع ليق اممو «ةيبطلا تاتابنلا
 راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .هديحولا ةدودلا درطيف ءاملا يف

 أ 4417 ترو ربت« ةقوغملا
 .ناسللا لصأ ىلع جرخت رثب :قالس )١(

 ميدعس ربك رص نع ةرابق وهوا اردتجلا لهأ ميعن نايب ضرعم يف ميركلا نآرقلا يف هركذ درو :روفاكلا (؟)
 مدختست ٠ . ٌقرزم ًاضيأ ة ةريغصلا قاروألا نولو «ٌقرزملا ضيبألا اهفلقب زاتمت ةيراغلا ةليدصتلا نم .ةرضخلا

 مدختسيف هتيز امأ ءمضهلا رسع ةلازإ ىلع دعاسي روفاكلا عوقنمو ءوبرلا تالاحل رئاجسك روفاكلا قاروأ

 مزيتامورلا مالآل ناهدك مدختسي «ماكزلا تالاح يف ديفم رهطم وهو «ةرهطملا هصاوخل ةيودألا يف

 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةيومدلا ةرودلل طشنمو

 ١491١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا

 ففجتو ةضغ لكؤت دوس ةّبيل هرامث ءيرطع «ُهّيدرو وأ رهزلا ضيبأ «قرولا يضيب «ةرضخلا مئاد رجش :سأآلا (*)
 فزنلاو قرعلاو لاهسإلا سبح يف لمعتساف «ةيبطلا تاجالعلا يف هلامعتسا نم ءامدقلا رثكأ . لباوتلا نم نوكتف

 يف اهنم دافتسي ةضباق ةصالخو «شعنم رطع هرمثو سألا قرو نم جرختسي ثيدحلا بطلا يف . ناليسلاو
 ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . عرصلا ةدش فيفختو ةيردصلا ةلزنلاو لبهملا ناليسو ةناثملا باهتلا

 ١991. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ؛ًاثيدحو

 مئاد ,فورعم كلع هنم جرختسي «ماشلا لحاوس يف ًايرب تبني «تايمطبلا نم رجش :ىكطصملا (5)
 .ةمضهم «.مغلبلا ليهستو «ةيردصلا تالزنلاو ءعادصلا ةجلاعم يف ىكطصملا نم دافتسي «رارضخالا
 دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .لاحطلاو دبكلا جالع يف ديفت «ةظيلغلا حايرلل ةدراط

 . ١1998 «توريب «ةفرعملا راد «ءيوانضلا نيمأ



 "11 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 مث جضنت نىنح هر ةميلسلا 1ع 2115611185) روثبلاو :انظيأ ءايشألا هذه ناهدأو . 0ءافرظلاو

 را ءامب لسغي نأ ل جيتحا اميرو «جاديفسإلا مهنم مهرم لمعتسا تحررمت نإو  جلاعت

 قروبلا ءامب ذئنيح لسغيف ىوقأ وه ام ىلإ جيتحا تفثك اذإف عالقلا كلذكو «نورطن ليلق عم

 درولاو نمل خيبط ءامب اومح مهترشب تطقنت نإف «هلمتحيل فعلي اجوزوع هسفن (12ع 80137)

 عضرملا ءاذغ حالصإ هلك اذه ىلوأو ,ىكطصملا ةرجش قروو '"”رخذإلاو

 بابسأ نم ًاببس ثدحأ وأ :(16 نصت طثاذءانق) ةّرسلا يف ًاءوتن مهيف ءاكبلا ةرثك ثدحأ امبرو

 هيلع خطليو لا ضايبب نجعيو ها دخنانلا ىقسي نأب كلذ ىف رمأ دقو (126 :انمغانت6) قتفلا

 ضياوقلا هنم ىوقأو . هيلع ٌدشتو ذيبنب ٌرملا ''”سمرتلا ةقارح ّلبت وأ «ةقيقر ناتك ةقرخب ىلعُيو

 يف لاقي امو ربصلاو ألو هزوجو ني روشقو ّرملا لثم (156 طم( ةقاكهععه ةراحلا

 ذخؤي نأ بجي ذئنيحف مرو ةّرسلا عطِق دنع اصوصخو نايبصلل ضرع امبرو .قتفلا باب

 هب ىلطتو يبصلا هنم ىقسيو «جريشلا نهد يف ناباذيو مطبلا كلعو سويجنفلا وهو «*”لاكنشلا

 ماهل رمت هلا نر فطيس قرولا"قيقد نيققلا نمخحا + ةناملا "لالا اصوضتس ةوسولا ريك تين ةةاقرظلا :(1)
 ففجي هخيبط» :هتركذت ىف ىكاطنألا دواد هركذام ةيبطلا هتالامعتسا نم .صفعلاك رمث هل ُهّيناتسب

 هذامزو © لسعلاب ًابرش ردصلاو ةئرلا نم: نضارمأو :ةضمضم ناتسألا عجو نكسي ءًاقلطم تابوطرلا

 ايدو اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .«ماحرألا ىقنيو ءحورقلا ففجيو «ناك ثيح مدلا سبحي

 ١494١. «قةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ

 ةرمح ىلإ قرولا قيقد «عورفلا ريثك « لصألا ظيلغ تابن وه «برعلا بيط وأ ينومأملا لالخلا ىمسي :رخذإلا (؟)

 ةضمضم اهريغو نانسألا نم عاجوألا نكسي ءاقلطم ماروألا للحي . يرطع ةحئارلا ليقث «ةدحو ةرهصو

 يوادتلا .ةدعملاو ردصلا يقني ءمدلا ثفن عنمي ٠ ءىصحلا تتفي « تالضعلا ردي .مومسلا ماقي «ءالطو

 ١9491١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب

 ءاهزابتخا لبق ةفغرألا ىلع يقلأ اذإ ماعطلا يهشي هّنأك ءزبخلا بلاط هانعم ءيسراف مسا وه :هاوخنانلا (0)

 «لوبلا ردي «ةفارحو ةرارم هيف همعط «ةففجم ةنخسم هتوق .هرزب تابنلا اذه نم لمعتسي ام رثكأ

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :ثمطلاو

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصن . توريب ملقلا راد «ىنامكرتلا

 عيمجو ورتسيلوكلاو «نيلاتيفلا ةدامو «نيتسيللا ةدامو «نيتيفللا ةدام ىلع ضيبلا يوتحي : ضيبلا ضايب 00

 موحللا صئاصخ انؤاذغ :(ضيبلا ضايب) حآلا يف ةدوجوم داوملا هذه لك .ديدحلاو روفسوفلا تابكرم

 ١1948. .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو

 سمرتلا «لوقُتك لكؤت يتلا هبوبح لجأل عرزي ةيشارفلا ةليبقلاو ةينرقلا ةليصفلا نم يعارز تابن :سمرتلا (4)
 ارهاظو انطاب ناديدلاو لمقلا لتقي ءمسجلا نم ةجزللا طالخألا جرخي «باصعألاو بلقلل ًأدج وقم

 صئاصخ ؟لكأن اذام .عادصلا عطقيو ءرخبلا ولجيو ءهرصب ّدحي ًاخوبطم هلوانتي نم «لمعتسا امفيك

 .1997 «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا

 محلي هغمص .لوبلل ردم ء.ةقرعم ةضيباق هرامث «تايربونصلا ةليصف نم يجرح رجش سنج :وويسلا 030

 باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . للا حورقو نانسألا عاجوأ نكست هيلغمب ةرغرغلاو ملا نخبر عارخلا

 .,1 1١ ,ةيناثلا ةعبطلا 6« توريب .ةيملعلا نسكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ : الجو ًاميدق

 . سويجنفلا وه و :ناكدملا 69 . يبرعلا غمصلا وهو :ايقاقألا 397



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 11

 .هداقرإ ىلإ ةرورض رطضيو ةمدمد مدمديو يكبي لازي الو ماني ال نأ يبصلل ضرعي دقو . هتّرس
 هغدص ىلع عضو شاخشخلا نهدو ٌسخلا نهدبو هرزبو ''”شاخشخلا روشقب مّوني نأ نكمأ نإف
 .(هتخسنو) «ءءاودلا اذهف كلذ نم ىوقأ نإ جيتحا نإو «كلذف (8630) هتماهو (1ءعصمأء)

 بحلاو ناتكلا رزبو رفصأ شاخشخو ضيبأ شاخشخو ''”مدنك زوجو ةنمسلا بح ذخؤي

 ىلغي «نوّمكو نوسينأو جنايزارلا رزبو ٌسْخلا رزبو "”لمحلا ناسل رزبو جفرعلا رزبو يروخلا

 هلئلعب عيمضنلا طلخيو «ةقوفالمب رس اراقما واطقاوزب نقار رج اوف لدجتيو قدير الئلق اايلث بحل
 ل ل لا قةسيو ءاركس

 ١ .لقأ و أ ءزج ثلث ردق نويفألا

 .ركسلا عم '””دنهلا زوج ىقسي نأ بجيف (511«هانه») '*”قاوف يبصلل ضرعي دقو

 .'*"”لفنرقلا نم قناد فصن ىقسي نأ هنم عفن امبرف حربم (/هةمنا) ءيق يبصلل ضرعي دقو
 فعض يبصلل ضرعي دقو .ةفيعضلا ءيقلا سباوح نم ءيشب ةدعملا ديمضت هنم عفن امبرو

 ءيشب لجرفسلا ءام ىقسيو «سآلا ءام وأ درولا ءامب "'”سوسيمب هتدعم خطلت نأ بجيف ةدعملا
 . '"”ةبيملا نم ريسي ءيش يف كسلا نم طاريق وأ *”كسلاو لفنرقلا نم

 لمعتسي .قيقشلاو قوقربلا ماشلا يف ىمسيو فيصلا لئاوأو عيبرلا يق لوقحلا يف ًايرب تبني :شاخشخلا )١(
 يوادتلا .ًاضيأ خويشلا دنع هتبرجت نكمي «لافطألا دنع قروألاو داحلا لاعسلا ةجلاعمل قاروألا بارش
 ١9481١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب

 . هقمكمند دمهوهواممم : ةينيتاللاب همسا فورعم تابن :مدنكلا زوج (؟)

 ةمييازعلا نأ تدهس لوعكم .رتم فصن وحن اهعافترا غلبي تايلمحلا ةليصف نم ةبشع :لمحلا ناسل (6)

 « يكيدلا لاعسلاو ءاهنم لسلا صخألا ىلعو ةيردصلا ضارمألا ةجلاعمل سبلملا وأ لسعلا وأ ريصعلا

 «ةيوعملا ناديدلا درطلو .لاهسإلاو ءدبكلا وأ ةدعملا تابارطضا نم مضهلا ءوس ةجلاعملو «ءوبرلاو

 لافطألا نم ءافعضلا دنع مدلاو ةينبلا ةيوقتلو «شارفلا يف مونلا ءانثأ يليللا ليوبتلاو ةناثملا تاباهتلا ةجلاعملو

 . تاتابنلاب يوادتلا .مدلا ةطلج نم ةياقولل لئاسولا عجنأ نم لخادلا نم ريصعلا لامعتسا ربتعي . ثادحألاو

 ١148١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «ًائيدحو ًاميدق «باشعألاو

 .قوف :ةدام «مالعألاو ةغللا يف دجنملا . «ةقوزاحلا» ةماعلا اهيّمست يتلا «ةيلاعلا ةقهشلا عيجرت :قاوفلا (4)

 زوج يوتحي .عون ةئامسمخو فلأو سنج ىيتئام وحن مضت يتلا ةيلخنلا ةليصفلا نم رجش :دنهلا زوج ((6)

 ءرهظلا عاجوأ اهنم «عاجوألا نم ةديدع عاونأ نم عفني . مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 4٠٠ ىلع دنهلا

 فصويو «يسنج وقم كلذب وهف هابلا ديزي ءءاذغلل ديج «هدئاوف نم مغرلاب ةدعملا ىلع ليقث «نيكرولاو
 دمحم «باشعألاو تاتابنلا نصئاصخ ؟لكأن اذام . شمنلاو «فلكلاو «نانسألا ولجي ءمغلبلا جالعل
 .1487 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ

 رهز ءامدقلا ءابطألا فصو .ةراحلا دالبلا ىف ومنت «ةيلفنرقلا ةليصفلا نم ةروهشم راهزأ سنج :لفنرقلا (5)
 ءاقستسالا نم عفني َهَّنللا يوقي ءةنطابلا ءاقعألا رئاسو ءدبكلاو «ةدعملاو «بلقلا يوقي هنأب لفنرقلا

 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةغلاب ةعفنم

 . ١99١ «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب

 . سوسلا بارش وأ ءسوسلا ءامب يأ :سوسيمب (0)
 . لجرفسلا برو رمخ نم جيزم :ةبيملا () . صفعلاو حلبلا نم جيزم ةكلسلا :()



 "1 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ماعطلا دسف اذإف «هتمهن ةدشل هئالتما نم هرثكأو «همون يف هعزفت مالحأ يبصلل ضرعي دقو

 ةوقلا ىلإ (156 مم: 04 56553002) ةساحلا ةوقلا نم ىذألا كلذ ىذأت هب ةدعملا تسحأو

 . ةلئاه ةئيدر امالحأ تلثمف (186 16350ههن2ق م016) ةلّيخملاو (156 مان10188 م0862 ةروصملا

 .هردحيو هتدعم يف ام مضهيل لسعلا قعلي نأو ""ةظك ىلع مّوني ال نأ بجيف

 امبرو (156 0650مطةعن5) ءيرملاو معلا نيب (0طقصهعنانو) قلحلا مرو يبصلل ضرعي دقو

 ةعيبطلا نيلت نأ بجيف :(هع1]20162 7؛6265:8) افقلا زرخ ىلإو (15ءمددكءاه) لضعلا ىلإ كلذ ذتما

 > .هوحنو توتلا بر لثمب جلاعي مث ([156 دانمم0516019/) ةفايشلاب

 ناتكلا رزب نم قعلي نأ بجيف .همون يف (آ.0ان4 5005188) ةميظع ةرخرخ هل ضرعي دقو

 . لسعلاب نوجعملا قوقدملا نوّمكلا نم وأ لسعلاب قوقدملا

 ضارمأ أ انركذ دقو (1م(ةهان16 ء0ه7ن151055) نايبصلا خيري وصلا ضرع دقو

 نومكلاو "'" مندي دتجلاو رتعضلا نم .دخأي نأ و ِعَو ءًأريثك مهيف عجني دق ًائيش ركذن انكل سأرلا
 .تابح ثالث ةبرشلاو «ىقسيو ًاقحس عمجتف .ءاوس ءازجأ

 سآلاو نامرلا روشق ذخؤت نأ بجيف (52013 مكانك ةهن) ةدعقملا جورخ يبصلل ضرعي دقو

 صفعو رانّلجو زعملا فلظو ؟؟”يناميلا ّبشلاو قرحم نرقو سباي دروو '" ”طولبلا تفجو بطرلا

 هخيبلع يف دعقي مث هلوأ جرت يونج لرد اال هاما ىف حطي مسرد جاو لك نيف اوسخ

 نوير فرح ذخؤي نأ مهعفنيف مهبيصي درب نم *6597[2/568©(7) ريحز نايبصلل ضرعي دقو . ًارتاف

 .دراب ءامب هنم ىقسيو قيتعلا رقبلا نمسب نجعيو لخنيو قدي مهارد ةثالث دحاو لك نم

 ةدعقملا ايجار ىناورتلاو مهيذؤي (821::58] "هدصق) راغص دود نايبصلا نطب يف دلوتي دقو

 هنم نوقسي هدي" ديلا » ءامب جلاعت لاوطلاف دّلوتت املقف ضارعلا امأو .ًاضيأ لاوطلا هنم مهيف دّلوتيو

 .ةدعملا ءالتما :ةظك )١(

 . سدنقلا ةيصخ ءارو سيك نم جرختسنت ةدام : رتسديبدنجلا 6

 نكميو قمستمو بلص هؤاحل « بلص هدومع ؛غ ةيطولبلا ةليصفلا نم «جارحألا رجش مهأ نم : طولبلا وف

 رامثألا كلذكو «ءاتشلا يف صخألا ىلعو ةنسلا ةليط ةيتفلا هؤاحل وه هنم يبطلا ءزجلا . بشخلا نع هعزن

 ظ «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .اهجضن دعب سمشلا ىف ًاديج ةففجملا
 4١ ١1,. . ةيناثلا ةعبطلا 6 توربيب .ةيملعلا بتكلا راد

 طالخألا نم وهو ءاضيأ ةيودألا نم وهو جازلا هبشي ءيش بشلا ليقو .فورعم ءاود :يناميلا بشلا (5)

 .[جوز « ببش * ةدام .«برعلا ناسل] . بّرَعم يسراف ءربحلا

 .ريسي مد جورخ عم نطبلا قالطتسا :ريحزلا (5)

 يف يكاطنألا دواد لاق .ةيرطع ةحئار هقاروأل ةبكرملا ةليصفلا نم رمعم يريجش ىلهس تبن :حيشلا (0

 .صغملاو «قاوفلا بهذيو ءةدسافلا طالخألاو «ناديدلا جرخيو ددسلا حتفيو «مغلبلا عطقي :هتركذت

 لزانملا يف قرحيو ًاروخب لمعتسيو ( ةنهذب انهدو اير كرولاو ءرهظلا عاجوأو «جرللا طلخلاو

 ندمت داي امامي اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .نيباعثلا درطل سايكأ يف قلعيو ءاهريهطتل

 . ١44١ « ةيناثلا ةعبطلا 6« توريب ؛ .ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف : ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 جنربلاو ''”نيتنسفألاب مهنوطب دّمضت نأ ىلإ جيتحا امبرو «مهتّوق رادقمب ًاريسي ًائيش نبللا يف
 لخؤي نأ بجيف ةدعقملا يف مهنم نوكت يتلا راغصلا امأو . لظنحلا محشو رقبلا ةرارمو يلباكلا

 ضرعي دقو .ءاملا يف ىقسيف عيمجلا لثم ركس ءزج دحاو لك نم رفصلا قورعلاو نسارلا
 لصأو قوحسملا سآلا ةيلغ ردي نأ بجيف . (ةطع 251ه هأ اطنعط) ذخفلا يف جحس يبصلل

 . سدعلا قيقد وأ ريعشلا قيقد وأ دعسلا وأ قوحسملا درولا وأ قوحسملا نسوسلا

 (تناهمه4٠) ابصلا ّنس ىلإ اولقتنا اذإ لافطألا ريبدت يف : عبارلا لصفلا
 ظفحي نأب كلذو «لدعيف ّىبصلا قالخأ ةاعارم ىلإ ًافورصم ةيانعلا دكو نوكي نأ بجي

 يذلا ام تقو ّلك لمأتي نأب كلذو ءرهس وأ مغ وأ ديدش فوخ وأ ديدش بضغ هل ضرعي اليك

 امهادحإ :ناتعفنم كلذ يفو ؛ههجو نع ىحنيف ههركي يذلا امو «هيلإ بّرقيف هيلإ نحيو هيهتشي
 امك هنإف هندبل ةيناثلاو :ةسرال ةكلعسل كلذ: عير قولا نيسح ةلوقطلا وم أكني نأ همقلا ف

 جازملا ءوس تعبتتسا ةداعلا نع تثدح اذإ كلذكف .جازملا ءوس عاونأل ةعبات ةئيدرلا قالخألا نأ

 ةيناسفنلا ةوقلا يخري ديلبتلاو ءًادج ففجي ٌمغلاو ءًادج نخسي بضغلا نإف ءاهل بسانملا

 ندبلاو سفنلل ةحصلا ظفح قالخألا ليدعت يفف .ةيمغلبلا ىلإ جازملاب ليمتو (©ةزبءطنع ؟20ان14)

 مث ؛ةعاس بعللا نيبو هنيب ىلخي مث ٌمحتسي نأ ىرحألاف همون نم يبصلا هبتنا اذإو أعم ًاعيمج
 برش نكمأ ام نوبنجيو «ىّذغي مث ء«متحتسي مث «لوطألا بعللا هل قلطي مث ًأريسي ًائيش معطي
 . مضهلا لبق ائين مهيف هذفني الثل ماعطلا ىلع ءاملا

 يف أضيأ جّرديو ملعملاو ٍبّدؤملا ىلإ مّدقي نأ بجيف نينس تس هلاوحأ نم هيلع ىتأ اذإو
 مهمامجإ نم صقن نسلا اذه مهنس غلب اذإو «ةدحاو ةرك باتكلا ةمزالمب هيلع مكحي الو كلذ
 (1104 1م22م6:) جازملا راح مهدحأ ناك نإ ًاصوصخ ذيبنلا اوبلنجو .ماعطلا لبق مهبعت يف ديزو

 لإ عرست «هيبراش يف (156 طذل65) رارملا ديلوت يهو «ذيبنلا نم ىقبت يتلا ةّرضملا نأل ةبوطرم

 ةبولطم ريغ مهلصافم بيطرت وأ مهنم رارملا راردإ يهو ءهيقس نم ةعقوتملا ةعفنملاو «ةلوهسب

 قلطيلو «بيطرتلا نع ةينغتسم مهلصافم نألو لوبلاب ٌردتست ىتح رثكت ال مهرارم نأل «مهيف
 عبارلا اوفاوي نأ ىلإ مهريبدت يف جهنلا وه اذه نوكيو «مهتوهش ىيقنلا بذعلا درابلا ءاملا نم مهل

 «بّلصتلاو فّمجتلاو تابوطرلا صقنت نم موي لك مهل يتاذ وه امب ةطاحإلا عم مهينس نم رشع
 نومزليو عرعرتلا نس ىلإ ابصلا نس نيب ام اهنم ةفنعملا رجهو ةضايرلا ليلقت يف نوجرديف
 مدقنلو هيلإ لقتننلف . مهنادبأ ةحص ظفحو ءامنإلا ريبدت وه مهريبدت نسلا اذه دعبو .لدتعملا

 ..ةضايرلاب هأدبنلو نيغلابلا ءاحصألا ريبدت يف رمألا كالم اهيف يتلا ءايشألا يف لوقلا

 وسكم ىلعألا اهحطس .ةحنجم اهقاروأ ةيرطع اهتحئار ءرتملا عبرو رتم اهعافترا غلبي ةبشع :نيتنسفألا )١(

 يرصملا نكل «ءيدر هيقابو «يروسلاف يسوطرطلا هدوجأ» :يكاطنألا دواد لاق .ةيريرح تاريعشب

 تاتابنلاب يوادتلا .«زومتب ىنتجملا ثيدحلا هدوجأو هب سأب ال ةيسمدلاب فورعملا رهزلا رفصألا
 ١149١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءائيدحو ًاميدق باشعألاو



 ١ توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس ىف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 نيغلابلل كرتشملا ريبدتلا يف :ىناثلا ميلعتلا
 الصف رشع ةعبس وهو

 (1ء ه«ءءمهندع) ةضايرلا ىف لوقلا ةلمج : لوألا لصفلا

 بجو «مونلا ريبدت مث «ءاذغلا ريبدت مث ءضاتري نأ وه ةحصلا ظفح ريبدت مظعم ناك امل

 هيلتعلا يتلا ىلإ طف دار[ عرس ىف قايرلا# لوقنف «ةضايرلا يف مالكلاب أدبن نأ

 ' ضارمألا هيضتقت جالع لك نع ءانغ هب اهتقو يف اهلادتعا ةهج ىلع اهلامعتسال قفوملاو ءرتاوتملا
 اقفاوم هريبدت رئاس ناك اذإ كلذو ءاهنع ثدحتو ءاهعبتت يتلا ةيجازملا ضارمألاو «ةيّداملا

 : اناويض

 انل مئالملا ءاذغلاب وه انتحص ظفحو ءاذغلا ىلإ نورطضم تملع امك انأ وه اذه نايبو

 لب «لعفلاب ءاذغلا ىلإ هتيلكب ليحتسي ةوقلاب ةيذغألا نم ءيش سيلو هتيفيكو هتيمك يف لدتعملا

 ةعيبطلا غارفتسا نوكي ال نكلو «هغارفتسا يف دهتجت ةعيبطلاو «ءلضف مضه لك يف هنع لضفي
 رتاوت اذإف ءرثأو ةخطل مضه لك تالضف نم ةلاحم ال ىقبي دق لب «ىفوتسم ًاغارفتسا اهدحو

 نم ندبلاب ةراض ةيلضف داوم هعامتجا نم لصحو ردق هل ءيش اهنم عمتجا ءرركتو كلذ
 ءوس تثدحأ اهتايفيك تدتشا نإو «ةنوفعلا ضارمأ تثدحأ تنفع نإ اهنأ :اهدحأ .هوجو

 تثروأ وضع ىلإ تبصنا نإو «ةروكذملا ءالتمالا ضارمأ تثروأ اهتايمك ترثك نإو . جازملا

 يف اهغارفتساو .اهغارفتسا ىلإ ةلاحم ال رطضيف «حورلا رهوج جازم دسفت اهتاراخبو .ماروألا

 نكت مل ولو «ةزيرغلا كهنت اهنأ كش الو «ةيمس ةيودأب ناك اذإ دوجيو متي امنإ رمألا رثكأ
 ىقني ءاودلا نإ :«طارقبأ» لاق امك «ةعيبطلا ىلع لمح نم اهلامعتسا ولخي ال ناكل ًاضيأ ةيمس
 ا . (16 ةانصءت (ن0ان5 طاتتت0ان5) لضافلا طلخلا نم غرفتست : اهنإف كلذ عمو « يكنيو

 امم هلك اذهو .ًاحلاص اعيش ةايحلا رهوج وه يذلا حورلاو « (1طع ذهص2(غع طاتصصمان:) ةيزيرغلا

 وأ «هلاح ىلع كرت ءالتمالا راضم اهريغو هذهف .ةمداخلاو ةسيئرلا ءاضعألا ةوق فعضي

 عم اهعم ريبدتلا رئاس يف تبصأ اذإ ءالتمالا ئدابم عامتجال ببس عنمأ ةضايرلا مث .غرفتسا

  عمتجا ام للحتف ةفيطل ةرارح ريثت اهنأل كلذو «ةفخلا ندبلا اهديوعتو ةيزيرغلا ةرارحلا اهشاعنإ

 ىلع عمتجي الف اهجراخم ىلإ اههيجوتو اهقالزإ يف ةنيعم ةكرحلا نوكتو «موي لك لضف نم
 (1طع ذصم216 طع2) ةيزيرغلا ةرارحلا يّمنت انلق امك اهنإف كلذ عمو هب ٌدتعي لضف مايألا ة ةرورم

 ءاذغلا لوبقل ءاضعألا ٌدتعتو «لاعفنإلا نمأيف لاعفألا ىلع ىوقيف ءراتوألاو لصافملا بلصتو

 ءاضعألا نيلتف ءاضعألا نع دقعلا ّلحتو ةبذاجلا ةوقلا كّرحتتف «ءلضفلا نم اهنم صقني امب



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا ففي

 فعضت ءاضعألا نأل ٌقدلا يف ةضايرلا كرات عقي ام ًاريثكو «ماسملا عسّتتو تابوطرلا قرتو

 . وضع لك ةايح ةلآ يه يتلا ةيزيرغلا حورلا اهيلإ ةبلاجلا ةكرحلا اهكرتل اهاوق

 ةضايرلا عاونأ يف : يناثلا لصفلا
 لامعألا نم لمعب لاغتشالا اهيلإ وعدي ةضاير ىه ام اهنم (156 ة«ءع:ه56) ةنقانولا

 ةضايرلا عفانم اهنم ىّرحتتو طقف ةضاير اهنأل ءدصقت يتلا يهو ةصلاخ ةضاير اهنمو «ةيناسنإلا
 يوق وه ام ةضايرلا هذه نمو «ريثك وه ام اهنمو «ليلق وه ام ةضايرلا هذه نم نإف :لوصف اهلو

 يأ ثيثح وه ام اهنمو ؛ءيطب وه ام اهنمو «عيرس وه ام اهنمو ,فيعض وه ام اهنمو «ديدش
 .دوجوم لدتعم نيفرط لك نيبو خارتم وه ام اهنمو «ةعرسلاو ةّدْشلا نم بكرم

 «يشملا ةعرسو ءراضحإلاو «ةزكالملاو «ةشطابملاو ؛ةعزانملاف «ةضايرلا عاونأ امأو

 نيلجرلا ىدحإ ىلع لجحلاو «هب قلعتيل ءيش ىلإ زفقلاو «''”نفزلاو ءسوقلا نع يمرلاو
 فارطأ ىلع ناسنإلا فقي نأ وهو «نيديلاب قفخلاو «ليخلا بوكرو «حمرلاو فيسلاب ةفقاثملاو
 . ةعيرسلا ةضايرلا نم يهو «ةعرسلاب امهكّرحيو افلخو امادق هيدي ذميو هيمدق

 ًادعاقو ًامئاق دوهملاو ,ءحيجارألا يف حيجرتلا ةنيللا ةفيطللا ةضايرلا فانصأ نمو

 لامجلاو ليخلا بوكر كلذ نم ىوقأو .'"”تايرامسلاو قيراوزلا بوكرو ءاعجطضمو
 00 . لجعلا بوكرو «تايراّمْعلاو

 مث «ةياغ ىلإ ام ناديم يف هودع ناسنإلا ّدشي نأ وهو «ةيناديملا ةيوقلا تاضايرلا نمو
 اهنمو «طسولا ىلع هرخآ فقي ىتح ةرك لك ةفاسملا صقني لازي الف ًارقهقم ًاعجار صكني
 بعللاو «ةريغصلاو ةريبكلا ةركلاب بعللاو ؛ٌجرلاو ءرفطلاو «نيفكلاب قيفصتلاو «لظلا ةدهاجم

 ءاهفاطقتساو «ليخلا ضكرو ءرجحلا ةلاشإو «ةعراصملاو ؛باطبطلاب بعللاو ,؛ناجلوصلاب
 .همزليو هبحاص طسو ىلع هدي نيلجرلا نم دحاو لك كبشي نأ كلذ نمف :عاونأ ةشطابملاو

 ىلع هيديب يوتلي نأ ًاضيأو .هكسمُي وهو هبحاص نم صلختي نأ امهنم دحاو لك فّلكتيو

 اميس الو ءهبلقيو هليشي مث هيلإ ههجوو هراسي ىلإ راسيلاو هبحاص نيمي ىلإ نيميلا لخدي «هبحاص
 دحاو لك ةمزالم كلذ نمو «نيردصلاب ةعفادملا كلذ نمو «ىرخأ طسبنيو ةرات ينحني وهو

 هبحاص يلجر جحفو ةيبزغشلاو نيلجرلا ةاوالم كلذ نمو «لفسأ ىلإ هبذجي هبحاص قنع امهنم
 ةلدابم ةعيرسلا تاضايرلا نمو .نوعراصملا اهلمعتسي يتلا تائيهلا نم اذه هبشي امو هيلجرب

 ريغو ماظنب مادق ىلإ تارفط اهللختي فلخ ىلإ "”تارفط ةرتاومو «ةعرسلاب امهيناكم نيقيفر
 يف نيتلسم هيبناج نع زرغي مث ًافقوم ناسنإ فقي نأ وهو «نيتلسملا ةضاير كلذ نمو . ماظن

 زرغملا ىلإ ةرسايتملاو رسيألا زرغملا ىلإ امهنم ةنمايتملا القان امهيلع لبقيف عاب امهنيب ضرألا

 نا ا رجلا

 «ةروختسلا قاتلا نماورت ؟تايراجبتلا :05) .صقرلا :نفزلا )١(
 . عافترا يف تازفق :تارفط (6)



 ففي توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 نأ بجيو .ةرتاف تاضايرب وأ تارتفب ةطولخم لمعتست ةعيرسلاو ةديدشلا تاضايرلاو

 امأ .هّصخت ةضاير وضع لكلو ةدحاو ىلع ماقي الو ةفلتخملا تاضايرلا لامعتسا يف ننفتي

 ليقثلا توصلاب ضاري ةراتف «سفنتلا ءاضعأو ردصلا امأو ءاهب ءافخ الف نيلجرلاو نيديلا ةضاير

 نيعلاو ناسللاو ةاهللاو مفلل ةضاير ًاضيأ كلذ نوكيف ءامهنيب ًاطولخمو داحلاب ةراتو «ميظعلا

 ندبلل ام ةضاير كلذ نوكيف «ءسفنلا رصح عم خفنلاب ضاريو ردصلا يّقنيو نوللا نسحيو ءًاضيأ

 بذج ىلإ جوحت ةديدش ةمادإو ةرطاخم ادج اليوط انامز توصلا ماظعإو ءهيراجم عسويو هلك

 هد أدبي نأ بجيو .رطخ هيفو ريثك ءاوه جارخإ ىلإ جوحم هليوطتو .رطخ هيفو ريثك ءاوه
 الدتعم كلذ نامز لعج ؛لوطو مظعأو توصلا ددش اذإ مث «جيردت ىلع توصلا اهب عفري مث

 . نيحيحصلا نيلدتعملل رطخ هيف ناك هنامز ليطأ نإف ءًاميظع ًانيب ًاعفن عفني ذئنيحف

 نمل قفاوم وهف حيجرتلا لثم ةنيللا تاضايرلا نم ناك امو «ةضاير هبسحب ناسنإ لكلو
 برش هفعضأ نملو «نيهقانلاو دوقلاو ةكرحلا نع هتزجعأو (156 86:5) تاّيمحلا هتفعضأ

 اياقب نم عفنو حايرلا لّثحو مون هب قفر اذإو ءباجحلا يف ضرم هب نملو «هوحنو '''قبرخلا
 (156 ةممءاناعو) تارهشلا كّرحو (15ء دصت518©5) نايسنلاو (16 ةذنم0:) ةلفغلا لثم سأ رلا ضا رمأ

 (1طع (ءمانقه) بغلا رطش لثم هب نمل قفوأ ناك ريرسلا ىلع حجر اذإو «(1ع طم أع) ةزيرغلا هبنو

 ضارمأو سرقنلا عاجوأ بحاصو '"”نبحلا بحاصلو ةيمغلبلاو ةبكرملا (156 6/65) تاّيمحلاو

 يوقلاو نيلأ وه امل نيللاو (10 طع ىدلنعدأعل) عالقنالا ىلإ داوملا ئيهي حيجرتلا اذه نإف «ءىلكلا

 :قوقأ وف اهل

 لجعلا بكري دقو ءاذه نم ةراثإ ذشأ هنكل لاعفألا هذه لعفي دقف لجعلا بوكر امأو

 . اديدش ًاعفن هتملظو (17/ءولطعمعوو ه4 طع ةذعطأ) رصبلا فعض نم كلذ عفنيف فلخ ىلإ هجولاو

 (1ط6ع لعمموإل) ءاقستساالاو (16ع 1عم20ه5) ماذجلا نم عفنيف نفسلاو قيراوزلا بوكر امأو

 نايثغ نم جاه اذإو ءهطوطشلا برقب ناك اذإ كلذو اهتخفنو ةدعملا دربو (4م0م16»إ“ل) ةتكسلاو

 :ةدعجلا اهفان ناك نكس مث (21310562)

 امل ةروكذملا ضارمألا علق يف ىوقأ كلذف رحبلا يف جيحلتلا عم نفسلا يف بوكرلا امأو

 .نزحو حرف نم سفنلا ىلع فلتخي
 .ندبلا رئاس ةضايرل ةعبات اهتضايرف ءاذغلا ءاضعأ امأو

 تافّرشملا ىلإ رظنلا يف ًانايحأ جيردتلاو ةقيقدلا ءايشألا لّمأتب ضاري (156 ةذهم50) رصبلاو

 ةميظعلا تاوصألا عامسب ةردنلا يفو ةيفخلا تاوصألا عّمستب ضاري (156 طءةفد#) عمسلاو

 نونجلاو عرصلا عفنيو نخسيو ولجي امهالكو دوسأ ضيبأ «لمحلا ناسلك هقرو تابن :قبرخلا )١(

 مس وهو .كلهم هطارفإو اجنشت ثروأ امبرو «ةجزللا لوضفلا لهسيو جلافلاو قهبلاو لصافملاو
 .[قبرخلا :ةدام «طيحملا سوماقلا] .اهبنع ةرمخ تلهسأ ةمرك بنجب تبن نإو ءريزانخلاو بالكلل

 .هب ملي ءاد رثإ همروو نطبلا مَظِع :نبحلا (0)



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا بيس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 717

 انلغتشا اذإ كلذو ءوضع وضع ةحص ظفح يف كلذ ركذن نحنو .هب ةصاخ ةضاير وضع لكلو

 .هئاضعأ نم فيعض وه ام ىلإ ةضايرلا ةيمح لوصو ضاترملا رذحي نأ يغبنيو يئزجلا باتكلاب

 رثكي ال نأ اهلمعتسي يتلا ةضايرلا نم هل بجاولاف يلاودلا هيرتعي نم الثم عبتلا ليبس ىلع الإ

 .ةيوق هتضاير يوقلا ندبلاو . ةفيعض هتضاير فيعضلا ندبلاو .قوف نم هيلجر ىلإ ةضايرلا ريثأت

 ,«قيقدلا (10 1مغ200066) رصبت ىف نيعلل امك هصخت ةضاير هسفن ىف وضع لكل نأ ملعاو

 كلذك (156 ءةم) نذألاو (1طء(؛هماط) نسللو ,حجيردتب نوكي نأ دعب توصلا راهجإ ىف قلحللو

 .هباب يف لكو

 اهعطقو ةضايرلا ءاذدتبا تفو يف : ثلاثلا لصفلا

 (1طع ااوؤءدق) ءاشحألا يحاون يف سيلو ا ندبلا نوكي نأ بجي ةضايرلا يف عورشلا تقو

 دق يسمألا ماعطلا نوكيو «ندبلا يف ةضايرلا اهرشنت ةئيدر ةماخ (068)0) تاسوميك قورعلاو

 ءاذغ تقو رضحو (1ط6؟65و615) قورعلاو (1ط6 ال962 دبكلاو (1طع ة(هطصةعاط) ةدعملا يف مضهنا

 لوأ كلذ نوكيو «نوللاو ماوقلاب (31ةدعةأن0ه ه( طع نكتمع) لوبلا حضن كلذ ىلغ لديؤ .رخآ

 نع ةدم (1طعزمه2[) ةزيرغلا تلخو هب دهعلا دعب اذإ ءاذغلا نإف (1ع لنعع5ا ماضهنالا اذه تقو

 (1طع 2260131 8116) ةيعيبطلا ةرفصلا دح تزواجو .لوبلا ىف ةيرانلا تلعتشاو «ءاذغلا ىف فرصتلا

 :ديدنت ةيقاير ةيسوأ اذإ لاسلا نإ ليت اةينوب كوقلا كايدتا ل اينآل ةراض ةضايرلا انف
 امأو ءظيلغف ءاتشلا ىف امأ ءليلق ءاذغ اهيف نوكي لب ءادج ةيلاخ ةدعملا نوكت ال نأ يرحلابف

 او ا ىلا و را نيل ا ل تال ارو مث «فيطلف فيصلا يف
 ةضايرلا تعقوأ امبرو «لادتعالا هتاقوأ بوصأو .فاج وأ دراب ندبلاو ضاتري نأ نم ريخ

 . حص اهكرت اذإف ؛« ضارمأ يف ةنيفأت (81014 عمم ء7) جازملا راح

 (1طع ءاعمألا نم (16 ةانصوج10626) لوضملا نمت اذ نأ ضاتري نم ىلع بجيو

 شعني ًاكْلَد دادعتسالل ًالوأ كلدتيو ةضايرلاب لغتشي مث (106 01849:) ةناثملا نمو ةهاةةانه9)

 «بذع نهدب خرمتي مث « نشخ ءيشب كلدتلا نوكي نأو ء(16 م0165) ماسملا عسويو .ةزيرغلا

 ديأب كلذ نوكيو «لوغولا ديدش ريغ ًاطغض هب وضعلا طغضي نأ ىلإ (70 ماه خيرمتلا جردي مث
 مث كرف مث « (8(ان50ان13 65515) لضعلا اياظش عيمج كلذ غلبيل ةاقالملا عاضوأ ةفلتخمو ةريثك

 تيب يف راهنلا فاصتنا برق اهتاقوأ قفوأف عيبرلا نامز يف امأ .ةضايرلا يف كولدملا ذخأي

 نكل .ءاسملا تقو ىلإ رخؤي نأ سايقلا ناكف ءاتشلا يف امأو . فيصلا يف مدقيو «لدتعم

 ةضايرلا لمعتستو .لدتعيل نخسيو ناكملا ءاتشلا يف أفدي نأ بجيف هنم عنمت ىرخألا عناوملا

 ةضايرلا رادقم امأو .لضفلا صقنو ءاذغلا ماضهنا نم هانركذ ام بسحب بوصألا تقولا يف

 : ىناثلاو ءتفقو دعب وهف ةدوج دادزي ماد امف نوللا :اهدحأ : ءايشأ ةثالث هيف ىعاري نأ بجيف

 تماد امف ءاهخافتناو ءاضعألا لاح :ثلاثلاو .ءتقو دعب وهف ةفيفخ تماد ام اهنإف تاكرحلا

 يراخبلا قرعلا راصو صاقتنالا يف لاوحألا هذه تذخأ اذإ امأو .تقو دعب وهف ًاخافتنا دادزت



 وه توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 قرعملا نهدلاب هيلع لبقأ اهعطق اذإو عطقت نأ بجيف ًالئاس اني ر (16 722010115 2615م152400)

 رادقملا تفرعف هتوذغو هتضاير دح ىلع لوألا مويلا يف تعقو اذإف ءهسفن رصح دقو اميس الو

 ىلع يناثلا مويلا يف هتضايرو هءاذغ ردق لب ءائيش يناثلا مويلا يف ريغت الف ءاذغلا نم هلمتحا يذلا

 .لوألا مويلا يف هدح

 (15ع مهمودوعع) كلدلا يف : عبا رلا لصفلا

 لدتعم هنمو «لزهيف ريثك هنمو «ىخريف نيل هنمو «ددشيف بلص هنم (156 235538©) كلدلا

 قرخب أ شح رهام كلانتلا نم فنأو .عست تاجوازم تثدح كلذ بكر اذإو .ءبصخيف

 هسبحيو مدلا عمجيف ةنيل ةقرخب وأ فكلاب يأ سلمأ هنمو ءاعيرس رهاظلا ىلإ مدلا بذجيف ةنشخ
 .ةفيثكلا ةلخلخو ةنيللا بيلصتو «ةلخلختملا نادبألا فيثكت كلدلا ىف ضرغلاو ءوضعلا ىف

 ْ .ةيادعلا نيللو

 ةضايرلا ىلإ موقي داك اذإ مث «أنيل ئدتبي «ةضايرلا لبق وهو دادعتسالا كلد كلدلا نمو

 .ددسش

 ليلحت هيف ضرغلاو ءًاضيأ نكسملا كلدلا ىّمسيو ؛ةضايرلا دعب وهو دادرتسالا كلد هنمو
 . ءايعإلا ثدحي الف شعنيل ةضايرلاب غرفتسي مل امم لضعلا يف ةسبتحملا لوضفلا

 ىلع همعخب نأ بجي الو ةنهدلا» ناك ام هس أو: الدعم تقر نوكينأ بجي ةللدلا اذَهَو

 نيغلابلا يف هررضو ءّوشنلا نع نايبصلا يف عنميو ءءاضعألا هب وسجتف «ةنوشخو ةبالصو ةواسج
 نآل ؛نيللا ىلإ لئاملا أطخلا نم ملسأ وهف ةبالصلا ىلإ لئام أطخ كلدلا يف عقي نألو «لقأ
 بلصلا كلدلا ْنأ ىلع .داسفلا لوبقل نيللا كلدلاب ندبلا دادعإ نم ًايفالت لهسأ ديدشلا ليلحتلا
 انكل «هطئارشو كلدلا تقو دعب نم كلذ دجتسو .ّوشنلا مهعنم نايبصلا يف هيف طرفأ اذإ نشخلاو

 . ةضايرلا نم رخآ ءزج هنأك ةقيقحلاب هنإ :لوقنف أنايب دادرتسالا كلذل تقولا اذه يف ديرن

 هفنع ىلع عطقي الو لادتعالا ىلإ هب لامي مث «ةوقلابو نهدلاب ًالوأ أدبي نأ هيف بجيو
 ضفنيل كلدلا دعب ةكولدملا هءاضعأ كولدملا رتوي نأ بجيو «ةريثك ديأ هيلع عمتجت نأ نسحألاو

 ام ذئنيح سفنلا رصحيو ةرتوم يهو ءاهلك ءاضعألا يحاون ىلع ٌرميو طامق ذخؤيف لوضفلا اهنع

 لضع رمألا رخآ رتوي مث «لهس نإ ردصلا لضع ريتوتو نطبلا لضع ءاخرإ عم اميس ال نكمأ

 كباشيو يقلتسيو يشمي كلذ نيب اميفو ءاّم دادرتسا كلذب ءاشحألا بيصيل ًاريسي ًاضيأ نطبلا

 «مهتاضاير نيب اميف سفنلا رصح نولمعتسي ةضايرلا لهأ نم نوزّربملاو هبحاص يلجر هيلجرب
 «ةضايرلا ليوطت اودارأ نإ اهودواعو اهوعطقف ةضايرلا طسو ىف دادرتسالا كلذ اولخدأ امبرو

 ديرب الواةلاسر وف انيق وك شي آل نهم رهو داورسلالا ديرو مل رينكلا كلزلا نلإ ةعئاشألو
 كالدلا يف دز ادي دمار نتا تاولااب راق عدلاب ج1 ديرو رمل هاو دو نإ نر ةراسملا

 .لادتعالا ءاضعألا هب يفاوت ىتح

 عنميو ندبلا ففجي هنإف «مونلا دنع (156 طقم معءوذانك) ديدشلا زمغلاو كلدلاب عفتني دقو

 . كلذ ملعاف (12ءزهذص(5) لصافملا ىلإ (1طء 80158) ناليسلا نع (1طع طانصتمان) ةبوطرلا

 5١م ١ج بطلا يف نوناقلا



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف : ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا فش

 تامامحلا ركذو مامحتسالا ىف :سماخلا لصفلا

 هندب نأل للحملا مامحتسالا ىلإ هب ةجاح الف ؛هريبدت يف انمالك يذلا ناسنإلا اذه امأ
 كلذلف ءالدتعم ًابيطرتو ةفيطل ةرارح هنم ديفتسيل هيلإ جاتحي نم مامحلا ىلإ جاتحي امنإو «يقن
 هيف ٌرمحت امثير هولمعتسا «2'”نزبألا اولمعتسا نإ لب هيف ثبللا اوليطي ال نأ ءالؤه ىلع بجي
 بذعلا ءاملا بصب ءاوهلا اودني نأ بجيو 0 هي (ئئذتكبي امدنع هنوقراميو «وبرتو مهترشب

 (5) . | ءءء 1
 حيرتسي ىتح مامحلا ىلإ "”ضاترملا ردابي ال نأ جيو ءاوجرخعيو اعيرس اولستغيو مهيلاوح

 اوميقي الو مامحلا تويب لوخد يف اوجّردتي نأ بجي نيّمحتسملا عيمج - نأ وه انهه لوقن نأ

 ا و حل ا ا

 ددسلا ثودح نمأ نإ ماعطلا دعب مامحلا هلوخد نكيلف (156 065 نمسلا بلط نمو

 عنميل نيبجنكسلا لمعتسا (1104 16عم2م65) جازملا راح ناكو راهظتسالا دارأ نإف ءملطع ظملتهانك)

 .ىلفالفلاو ىجنذوفلا لمعتسا (16 ؛هدم«:) جازملا دراب ناك وأ «ددسلا

 رثكيو عوجلا ىلع محتسي نأ بجيف (16 6500121105) ليزهتلاو ليلحتلا دارأ نم امأو
 ةدعملا يف ام مضه دعب مامحلا لخدي نأ بجيف ءطقف ةحصلا ظفح ديري يذلا امأو . هيف دوعقلا

 اذه لعف نإ (005:ءةلع ه, 0ئ16ع5) رارم ناروث ىشخي ناك نإو ؛(1 11765) ديكلاو (1طع ة[هطحقعط)

 . هلوانتي ًافيطل ًائيش مامحتسالا لبق ذخأيلف قيرلا ىلع محتساو

 مرحي هلثمو «كلذ نم ادب دجي ال لق رارملا بحاص (1126 01 [ءط0761) جازملا راحلاو

 ءام وأ ةهكافلا ءام يف عوقنم زبخ ءالؤه هب ىّهلتي نأ بجي ام لضفأو .راحلا تيبلا لوخد هيلع

 ماسملا نإف «مامحلا يف وأ ا دراب ءيش برش قوتيلو درولا

 ءاهاوق دسفيف ةسيئرلا ءاضعألا رهوج نولإ دوبلا عفدني نأ ثسيلي الف ةحتفنم نوكت (1طع مهدعق)

 ىلإ هذوفن عرسي نأ فيخ هلوانت نإ هنإف «ءاملا ًاصوصخو ةرارحلا ديدش ءيش لك ًاضيأ قوتيلو

 سأرلا فشكو مامحلا نع جورخلا ةصفاعم قوتيلو قدلاو لسلا ثدحيف «ةسيئرلا ءاضعألا

 0 رّثدتم وهو اناق نامزلا ناك نإ مامحلا نم جرخي نأ بجي لب هدرا ندبلا ضيرعتو هذعب ظ

 لاصتا قّرفت هب نم وأ هاّمح يف ًامومحم ناك نم مامحلا رذحي نأ يغبنيو . .هبايث يف

 . (58ءالتس 8) ١ رو 1 (1 هيهات وم 04 ءمداتسانا/)

 ليلحتلاو (15 :ةمءد) جاضنإلا و (1طع ةموأةموعما) ءالجلاو 010 همعم) حيتفتلا و (160 مانغ 0 516عم)

 .ةضايرلا سرامي يذلا :ضاترملا (؟) . سطغملا :نزبألا )١(

 .فتلم :رثدتم (4) .مغي ءنزحي :بركي (6)



 ففي توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس ىف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 يف يه امنإ هتنوعمو «ندبلا رهاظ ىلإ (4(دعنوه ه؟ مدداتسعم) ءاذغلا بذجو (70 لنووهاالع)

 ةلازإو لاهسإلا سبحو ةيعيبطلا هتهج يف ضفني نأ داري ام ضفنو للحتي نأ داري ام ليلحت
 ةنكاسلا داوملا كيرحتو نايثغلاو ىشغلا ثاريإو هنم طرفأ نإ بلقلا فيعضت هراضمو .ءايعإلا

 اهنع ثدحيف ةفيعضلا ءاضعألا ىلإو ةيضفألا ىلإ اهتلامإو (126 مادانع 8808ه) ةنوفعلل اهتئيهتو

 . اهنطابو ءاضعألا رهاظ يف (5ءالنهه5) ماروأ

 درابلا ءاملاب لاستغالا ىف : سداسلا لصفلا

 يسمو هر قوةنساناكو نيف هوحرلا لك نس وردت ناك نمل اكللذ حاسي اها
 خيش الو يبص وه الو لزاون الو رهس الو لاهسإ الو ءيق الو ةمخت هب نكي ملو ًاقفاوم هلصفو
  ةيوقتل راحلا ءاملا لامعتسا دعب كلذ لمعتسي دقو .ةيتاوم تاكرحلاو اطيشن هندب نوكي تقو ىفو

 ريع ةاسنلا كلذ وكي نأ يكيبفا كلذ ديرأ نإف تع هدف اع انعقنز ةناوررخلا ةرازرعلا ريضسو ةرقلا ْ

 دشأ هلبق (1ط6 م553ع6) كلدلا نوكي نأ بجيف ةضايرلا دعب لمعتسي دقو ًالدتعم لب «دربلا ديدش

 . داتعملا نم

 خيرمتلاو كلدلا دعب ةضايرلا نوكتو ةداعلا ىلع نوكيف نهدلا (10 ةههذه1) خيرمت امأو

 بيصيل ةعفد درابلا ءاملا يف ةضايرلا دعب عرشي مث ءاليلق اليلق داتعملا نم عرسأو ةلدتعم
 كلذ جرخ اذإ مث «ةريرعشق هبيصي نأ لبقو لامتحإلاو طاشنلا رادقم هيف ثبلي مث ءاعم هءاضعأ

 ناك نإ «هيلإ هترارحو هنول دوع ةدم ىف رظنو هبارش نم صقنو هئاذغ ىف ديزو هركذن امب

 نم ديزأ ناك دق هيف ثبللا نأ ملع ًائيطب ناك نإو ًالدتعم ناك دق هيف ثبللا نأ ملع ًاعيرس

 دعب بذعلا ءاملا لوخد ىنث امبرو .كلذ نم ملعي ام ردقب يناثلا مويلا يف ردقيف .؛بجاولا
 نم ةرم لّوَأ أدبيلو هيف جّردتيلف كلذ لمعتسي نأ دارأ نمو .ةرارحلاو نوللا عاجرتساو كلدلا

 بيقع هلمعتسي الو «حير هيف نوكي ال نأ زرحتيلو ةرجاهلا تقو فيصلا يف موي نخسأ
 ءيقلا بيقع هلمعتسي الو ءمضهني مل ماعطلاو الو .ماعطلا بيقع الو .(156 هماهأانو) عامجلا

 الو «(156 :مذهدتصت2) رهسلاو (1ط6 ه201652) ةضيهلاو (1طع ءاندءانه(108) ْغا رفتسالاو (1طع ؟هددن()

 * لدعم اذه قوق وك نمل الإ ةفايزلا يقم لو فعلا نم الو ندنللا ني كسف لع
 راحلا مزهي ةروكذملا ءاحنألا ىلع درابلا ءاملاب لاستغالا لامعتساو .هانلق يذلا ذحلا ىلع
 .ناك امل ًافاعضأ زوربلاو راهظتسالا ىلع هيّوقي مث «ةعفد لخاد ىلإ (156 ط0: ذمصق:© يزيرغلا

 لوكأملا ريبدت يف :عباسلا لصفلا
 لثم «ةيئاودلا ةيذغألا نم ًائيش هئاذغ رهوج نوكي ال نأ ىف ةحصلا ظفاح دهتجي نأ بجي

 ةظيلغلاو مدلل ةقرحم ةفطلملا نإف «كلذ ريغو (156 منذ اك) هكاوفلاو (16 ؟ءعءاهطاع) لوقبلا

 ليجاجعلاو يدجلا محل ًاصوصخ محللا لثم نم ءاذغلا نوكي نأ بجي لب «ندبلل ةلقثم ةمغلبم
 ةفآ هبصي مل حيحص عرز نم ةذوخأملا بئاوشلا نم ةاقنملا ةطنحلاو نالمحلاو راغصلا

 ىوس ام ىلإ تفتلي الو «يناحيرلا بيطلا بارشلاو جازملل مئالملا ولحلا ءيشلاو «(0150065)

 جيضنلا حيحصلا بنعلاو نيتلا ءاذغلاب هكاوفلا هبشأو . ظفحلاب مدقتلاو جلاعتلا ليبس ىلع الإ كلذ
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 اهنم ثدحو هذه لمعتسا نإف .كلذ اهيف داتعملا ىضارألاو دالبلا ىف ''”رمتلاو ءًادج ولحلا
 اذإ ةوهشلا عفادي الو «ةوهش ىلع الإ لكأي ال نأ بجيو «لضفلا كلذ غارفتسا ىلإ رداب لضف
 ةدعملا المي عوجلا ىلع ربصلا نإف ءةمخت هب نمو ىراكسلا ةوهشك ةبذاك نكت ملو «تجاه

 وأ درابلا فيصلا يفو «لعفلاب راحلا ماعطلا ءاتشلا يف لكؤي نأ بجيو «ةئيدر ةيديدص ًاطالخأ

 يف عبش نم أدرأ ءيش ال هنأ ملعاو .قاطي ال ام ىلإ دربلاو رحلا غلبي الو ةنوخسلا ليلقلا

 يف ماعطلا مهيلع قاض ًاقلخ انيأر دقو أدرأ سكعلاو . سكعلابو بذجلا يف عوج هعبتي بصخلا

 .اوتامو اوألتما ماعطلا عستا املف طحقلا

 ألتما لجر نم مكف «بارش وأ ماعط نم ناك «لاتق لاح لك يف ديدشلا ءالتمالا نأ ىلع
 . تامو قئتخاف طارفإب

 هجاضنإو همضه يف ربدي نأ بجيف «ةيئاودلا ةيذغألا نم ءيش لوونتف أطخلا عقو اذإو

 لثم ادراب ناك نإف ءمضهني ىتح هبيقع هداضي ام لامعتساب هنم عقوتملا جازملا ءوس نم زرتحيلو
 أضيأ هداضي امب لدع ًاراح ناك نإو «ثاركلاو "”موثلا لثم هداضي امب لدع عرقلاو رايخلاو ءائقلا

 ًاعوج هدعب عوجي مث «غرفتسيو حتفي ام لمعتسا ًايددس ناك نإو «ءاقمحلا ةلقبو '' ”ءاثقلا لثم نم
 ىلعلا ءاعمألاو ةدعملا ولختو ةوهشلا قدصت مل ام ةتبلا حصتسم لكو وه ًائيش لوانتي الف ًاحلاص
 نم رش الو مضهنيو جضني مل ءاذغ ىلع ءاذغ لاخدإ ندبلاب ءيش رضأف .لوألا ءاذغلا نع

 ةيذغألا نم تضرع اذإ ةمختلا نإف «ةئيدر ةيذغأ نم ةمخت ناك ام ًاصوصخو (©5مءمو:3) ةمختلا

 امأ ء.جضني نيح ًابطُرو ءرضخأ وهو احلب ىّمسيو ءأيرط نوكي نيح أرسُي ىّمسي «ليخنلا وه :رمتلا )١(
 تدهوش دقف ديعب نمز ىلإ ةتبنلا هذه خيرات دوعي .جوضنلا ىتحو داقعنالا نيح نم هل مسا وهف رمتلا
 ءأدج ذغم رمتلا .حلبلا دئاوف ةنعارفلا ءابطألا فرع دقو «ةنعارفلا دباعم ناردج ىلع ةشوقنم حلبلا روص

 نيعلا ةبوطر ظفحي .لافطألا نزو نم ديزي ءناطرسلاو .ةخوخيشلا نم ٍقاو .,باصعألاو تالضعلل وقم

 ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .اهظوحج عنميو اهقيربو

 ١1991. .«توريب

 سماخلا نرقلا ذنم.رشبلا هصئاصخ نم دافتساو .مدقلا ذنم فرع .تايقبنزلا ةليصف نم رّمعم تابن :موثلا .(0)

 تناك موثلا صوصف نأ ركذت ةنس 40٠١ ذنم ينب يذلا ةزيجلا مره ىلع ةروفحملا شوقنلاو ءداليملا لبق

 مهظفحتو ةوقلا مهيطعتف «لمعلاب ءدّبلا لبق اهولكأيل تامارهألا ءانب يف اولمع نيذلا لامعلا ىلع عزوت

 ةريرشلا حاورألا درطل تاكيه حبذم ىلإ ًانابرق هنومدقيو موثلا نوسدقي نانويلا ناك كلذك . ضارمألا نم
 ردم «تالاحلا نم ريثك يف يبوركيملا لاهسإلا فقوي «ءاعمألل رهطم «ةرارحلل ضفاخ .هبنم موثلا هنم

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيسنجلا ةوقلاو باصعألل ديفم «تازاغلل جرخم «ثمطلاو لوبلل

 .19917 .توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو

 نييرصملا ءامدق هفرع .لوطأ هنكل «رايخلا نم بيرق ءةيعرقلا ةليصفلا نم تابت وهو .ىَتّقملا وأ :ءاثقلا (9)

 بيذم «ءمدلل فظنم :«بطرم ءائقلا .ةيسنجلا ةوقلا ةدايزلو .لوبلاو «بيلحلا راردإل هولمعتساو
 ةدايز دضو «ءاعمألا صغملو ءممستلل داضم «ةرارحلل ضفخم ء مونم «لوبلل ردم «يلوبلا ضماحلل

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ىصحلاو . .ءلصافملا ءادلو ءعرصلاو .مدلا فيزنو ءءارفصلا

 .19491 .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو



 فخ توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس ىف : ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 سمنلا قيضو (16 ةداطتت3) وبرلاو (156 ععمع:21 مدلود) ىلكلاو لصافملا عجو تثروأ ةظيلغلا

 ضا رمألا و (1ع ان دبكلاو (1طع ةماءو») لاحطلا ةواسجو (16 عمانأ ) سرقنلاو (11550268)

 ماروأو ةثيبخ ةداح تايمح اهنم ضرعيف ةفيطل ةيذغأ نم تضرع اذإ امأو .ةيوادوسلاو ةيمغلبلا

 هل ءاود هنأك نوكي ماعط ىلع ماعطلا هبشي ءيش وأ ام ماعط لاخدإ ىلإ جيتحا امبرو «ةئيدر ةداح

 مضهلا هيف متي مل نوكي نامز دعب اهوعبتا اذإف «ةحلامو ةفيرح ةيذغأ نولوانتي نيذلا لثم

 اذه مهينغي ءالؤهو .هب اوذتغا ام (095© سوميك كلذب حلص «ةهفتلا ةيذغألا نم تابطرملاب

 عيرس وه امب نامز دعب ةظيلغلا عبتي نم لاح اذه دضبو «ةضايرلا ىلإ مهب ةجاح الو ريبدتلا
 نمل اصوصخو «(16 5:هدمةعط) ةدعملا يف هردقب ماعطلا ىلع ةفيفخلا ةكرحلاو فيرح مضهلا

 بجيو مضهلا ناعنمي ةحدافلا ةيندبلا تاكرحلاو «ةحدافلا ةيناسفنلا ضارعألاو .هيلع مونلا دارأ

 0 ىذغأ وه ام لكؤي لب «(156:7مءاهط165) لوقبلاك ءاذغلا ةليلقلا ةيذغألا ءاتشلا ىف لكؤي ال نأ

 لب هلضفل ناكم ال ىتح هنم ئلتمي ال نأ بجي مث ءدضلاب فيصلا يفو «ًازانتكا دشأو بوبحلا
 ىضاقت نم ةيقبلا كلت نإف ء(156 2ممءان[ع) ةوهشلا ةيقب نم ضعب سفنلا ىفو هنع كاسفت:نأ ثبت

 ةدعصلا لقثأ اهيزكألا:ريقن اق: كللذ' ىت ةدالملا ير اطااب نأ بعير ..ةعاضب دعب لافت عرجملا

 يف مونلا لاطأو يناثلا يف عاج ًاموي طرفأ نإف «ةدعملا يف افطو لادتعالا زواج ام بارشلا رشو

 الو هيف ةرتف ال الصتم نيل اريثك أيشم ىشم مونلا هدعاسي مل اذإو ءدرب الو هيف رح ال لدتعم ناكم

 ش .افرص اليلق ابارش برشيو ةحارتسا
 .ءاشعلا عقوم ةدوجل ئيهي هنإف ءاذغلا دعب ًاصوصخو يشملا اذه دمحأ انأ :«سفور» لاق

 .نيميلا ىلع ماني مث راسيلا ىلع ماني مث ًاريسي ًانامز وأ نيميلا ىلع مونلا نوكي نأ بجيو

 عضو نوكي نأ ةلمجلابو مضهلا ىلع نيعم داسولا عفرو (156 طا2ه168 راثدلا نأ ملعاو

 هرادقم نوكي نأو «ةوقلاو ةداعلا بسحب وه ماعطلا ريدقتو «قوف ىلإ سيل تحت ىلإ ًالئام ءاضعألا

 ملو «فيسارشلا ددمي ملو . لقثي مل هلوانت اذإ يذلا رادقملاو ,(1طع ممدعو) ةوَملا حيحصلا يف

 الو ءطوقس الو «''”ةيبلك ةوهش الو (00ة:68) ىثغ ضرعي ملو «ٌفطي ملو رقرقي ملو «خفني

 همعط دجو ام لكو «نامز دعب ءاسجلا يف همعط دجي ملو «قرأ الو « (00دملعءوذ هأ ددنصل) نهذ ةدالب

 سفن رغص عم ضبن مظع هنم ضرعي ال نأ لدتعم ماعطلا نأ ىلع لدي دقو .أدرأ وهف لوطأ ةدم دعب

 ةجاح كلذب دادزتو ءرتاوتيو كلذل سفنلا رغصيف باجحلل ةدعملا ةمحازم ببسب ضرعي امنإ هنإف

 لب «ةعفد نلكأي الف ةنوخسو ةرارح هماعط ىلع هل نمو ةوقلا فعض دادزيو ضبنلا مظعيف بلقلا

 ةيموي ىمحك ةرارح هعبتي مث «ضفانلاك ةلاح ضرع ءالتمالا نم ضرعي الئل اليلق اليلق
 للقو هئاذتغا ددع رثك ةيافكلا مضه نع زجعي ناك نمو ماعطلا نخسي نيح (8مطعس م21 1876)

 .دربيو بطري ام ىلإ يوارفصلاو . اليلق نخسم اريثك بطرم ءاذغ ىلإ جاتحي يوادوسلاو .هرادقم

 ام ناك نمو «ءاذغلا ةليلق ةدراب ةيذغأ ىلإ جاتحيف ءًاراح هيف دلوتي يذلا (1661004) مدلا ناك نمو

 . (4[م1021105) فيطلتو (11630) ةنوخس اهيف ؛ءاذغلا ةليلق ةيذغأ ىلإ جاتحيف «ًايمغلب مدلا نم هيف دلوتي

 )١( ايقتيف لكألا هيلع لقثيف ةرثكب كلذ دعب لكأي مث ءناسنإلا عوج ماود :ةيبلكلا ةوهشلا .
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 وه ام لوانتي نأ رذحيلف هتحصل ظفاحلا هيعاري نأ بجي بيترت اهلامعتسا يف ةيذغأللو

 الو هيلع فاط وهو هلبق مضهنيف «هنم بلصأ يوق ءاذغ ىلع (16 لنه650 مضهلا عيرس قيقر

 زوجي ال ًاضيأو .اهركذنس ةفص ليبس ىلع الإ هطلاخي ام دسفيف دسفيو نفعيف ذوفنلا ىلإ هل ليبس

 ىلإ هذوفن دنع هعم قلزني هنإف أبلص ًايوق اماعط هرثإ يف لوانتيلو «قلزملا ماعطلا اذه لثم لوانتي نأ
 نأ بجي ال هارجم يرجي امو (156 858) كمسلا لثم ءمضهلا نم ظحلا فوتسي املو ءاعمالا

 لوانت هل زوجي نم سانلا نمو . ([1دمان25) طالخألا دسفيو دسفيف «ةبعتم ةضاير بيقع لوانتي

 يذلا (8136طنهعو ه6 طع ة؛هرصقءط) ةدعملا ةواخر بحاص وهو . ماعطلا لوانت لبق ةضباق ةوق هيف ام

 . (1طع لنهع50) ماضهنالا ثير ثيري الف «هماعط لوزن لجعتسي

 ءاذغلا هتدعم يف دسفي نم سانلا نمف ءاهجازمو ةدعملا لاح ًامئاد لمأتي نأ بجيو
 ةدعملا يرانلا ناسنإلا وه اذهو مضهلا ءيطبلا يوقلا اهيف مضهنيو مضهلا عيرسلا فيطللا

 . هتداع ىضتقم ىلع ربدي لكو ءدضلاب وه نم مهنمو (1طع قعوب ةنمصمقعأط)

 بلغيلو كلذ ظفحيلف «سايقلا نم ةجراخ رومأ ةجزمألاو عئابطلا نم صاوخ نادلبللو

 . فولأملا ريغ لضافلا نم قفوأ وه ام ةرضم هيف فولأم ءاذغ برف «سايقلا ىلع هيف ةبرجتلا
 .دضلاب نات امنإف اهرييغت ديرأ نإف لكاشم قفاوم ءاذغ (1ءممء7) جازمو (2طزقلوهنع) ةنحس لكلو

 ةيذغألا أرمتسا نمو .هرجهيلف «ةدومحملا ةديجلا ةمعطألا ضعب هرضي نم سانلا نمو

 . .ةلاتق ةضرمم ةئيدر طالخأ مايألا ىلع هنم دلوتيس هنإف كلذب رتغي الف ةئيدرلا
 اذإ ًاصوصخو دومحملا لكألا يف عسوتي نأ ةئيدر طالخأ هندب يف نمل صخري ام ًاريثكو

 . هفعضل (58062::213) لاهسإلا لمتحي مل

 (756 ماضهنالا عيرسلا بطرلاب يذتغي نأ بجو للحتلا لهس ندبلا لخلختم ناك نمو
 نأ نم دعبأو «ةفلتخملاو ةظيلغلا ةمعطألل ًالامتحا دشأ ةلخلختملا نادبألا نأ ىلع ءفنهع5:)
 . ةجراخلا بابسألا نم ررضلل لبقأو «ةلخادلا بابسألا اهرضي

 هيلعف جازملا نم درب ىلإ ليمي ناك نإف دصفلا دهعتيلف ًاهفرتم موحللا نم ًارثكتم ناك نمو
 رشو .اهنم ةبيرقلا لوادجلاو ءاعمألاو ةدعملا ىقني نأ هنأش نم امو «تالفيرطإلاو «تانشراوجلاب

 لوألا ذخأ دقو رخآلا ءاذغلا قحليف «لكألا ةدم لكألا ليوطت دعبو اعم ةفلتخم ةيذغأ عمج ءايشألا
 نأ ملعت نأ بجيو . (186 لذ عمق#) ماضهنالا يف ءاذغلا ءازجأ هباشتت الف .(1طع لنع65) ماضهنالا يف.

 اذإ هيلع (16 :ءاعماناع م08:6) ةضباقلا ةوقلاو (1طء ة:همصقعط) ةدعملا لامتشا ةدش هذلأ ءاذغلا قفوأ

 حصت مل نإف «طرشلا وه اذهف ةملاس ةقداصتم اهلك ةيسيئرلا ءاضعألا تناكو رهوجلا حلاص ناك
 قوف ةفلاخم ةدعملل ةفلاخم (1765!156) دبكلا تناكو اهتجزمأ ىف ءاضعألا تفلاخت وأ ةجزمألا
 ظ - .كلذ ىلإ تفتلي مل «يعيبطلا

 عبشملا لكألل تارملا قفوأ نإو «هنم راثكتسالا نكمي هنأ ًادج ذيذللا ماعطلا راضم نمو
 ةديدش ةاعارم كلذ يف ةداعلا ىعارت نأ بجيو . ةيشعو ةركب نيترم ًامويو ةبجو أموي لكأي نأ

 نأ - مضه فعض هب ناك نإ - بجي لب «هتوق تنهوو فعض بجو نيترم داتعا نم نإف

 ءاخرتساو لسكو فعض هل ضرع «ىنثف ةبجولا داتعا نمو «ةرم لك لكألا للقيو نيترم لوانتي
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 ءاشج ضرعو رمتسي مل ىشغت نإو هتيبم يف فعض هيلع ءاذغلا فقو نإف .(8ءاد:عج0هه)

 ىلع هداريإل «نطب نيلو «مف ةرارمو «(21562]3) نايثغو «سفن ثبخو « (50هانت هز08802) ضماح

 اممو . ضراوعلا نم هفرعتس امم هئاذغ مضه دجي مل نمل ضرعي ام ضرعو هفلأت ملام ةدعملا

 ةدعملا ولخل ةقلعم هءاشحأو هءاعمأ نأ نظيو متلو ةدعجلا مف يف عجوو عرجو ني هل ضرعي

 درب هل ضرع امبرو ءاقركعم ازارتإ زينو اق رحم الو لوو ءاهصلقتو اهسفن ىلإ اهضابقناو

 ةجزمألا يرارم يف اذهو .(156 5:هددةط) ةدعملا ىلإ (6ةل6120062-1) ةرارملا بابصناب فارطألا

 عمتجت يتلا نادبألاو . الملمتم نوكيو همون دسفيو «ندبلا نود ةدعملا يرارم يف كلذكو رثكأ

 . مامحتسالا لبق هميدقت ىلإو ٍذْعَت ةعرس ىلإو قرفم لوانت ىلإ جاتحت ةريثك رارم اهدعم يف

 . مامحتسالا ىلع لكألا اومدقي الو ءاولكأي مل : اومحتسيو اوضاتري نأ بجيف مهريغ امأو

 (76 لذعم50 مضهلا هنم ذخأي ًأردق هدحو زبخلا 5007 «ةضايرلا ىلع مدقم لكأ ىلإ جاتحا نمو .

 هدعب ةكرحلا كلذك ةفيعض نوكت ال نأ بجي ماعطلا لبق ةكرحلا نأ امكو . هتكرح يف هعورش لبق

 ةفيرحلا ىلإ ةلئاملا (0840:510 2ممءان[غ) ةدسافلا ة ةوهشلل حلصمالو . ةنيل ةقيقر الإ نوكت هل نأ تفي

 . "”كمسلا ىلع ''”لجفلاو نيبجنكسلا لثمب ء مرا نم نسل ر وادا ةسنأفلا

 ةفيفخ ةمون مانيو ربصي لب مامحلا نم جرخي امك سانلا نم نيمسلا لكأي ال نأ بجيو

 ةكرحلا نع زّرحتلا لك زرتحيلو «فاط ماعط ىلع ماني نأ يغبني الو «ةبجولا مهل حلصألاو

 الو ةضخضخلاب هجازم دسفي وأ ء.مضه الب قلزني وأ ءمضهلا لبق ذفنيف ماعطلا ىلع ةفينعلا

 .ةدعملا نع هلوزن ةدم برشلاب صبرتي لب «هئفطيو ةدعملا نيبو هنيب قرفي اريثك ءام هيلع برشي
 .اصم درابلا ءاملا نم ًاريسي ًائيش صميلف شطعلا جوحأ نإف «نطبلا يلاعأ ةفخب هيلع ٌلدتسيلو
 . اهعمجيو (156 505265) ةدعملا طسبي ردقلا اذهو ءرثكأ هنم ريسيلا عنقأ دربأ ناك املكو

 .زاج ماعطلا هيف عفتني ام رادقم هللخ يف ال هنم غارفلا دعب ماعطلا ىلع برش نإ ةلمجلابو

 ؛ (1ء طتتتصت05) نيبوطرملا (16 6001605) نيدوربملل عفان هيلع مونلاو شطعلا ىلع ةرباصملاو

 كلذكو .(156 35ءاعل هتاط طنا نيرورمملا (15ع معموهدو ه؟ طمأ (ءصموئةضءم) نيرورحملل راض

 اذإف ءمهدعم ىلإ رارملا ٌبصنت نأ عوجلا ىلع ربصلا نم نيرورملل ضرعيو . عوجلا ىلع ربصلا
 . هماعط دسف نمل ضرعي امم هانركذ ام ةظقيلاو مونلا يف مهل ضرعف مهماعط دسف ائيش اولوانت

 نم ةبيرق هعاونأ لازت ال ةنس يفلأ نم رثكأ ذنم لجفلا فرع «ةيبيلصلا ةليصفلا نم يونس تابن :لجفلا )١(

 .ددسلا حتفي هؤام .,فيطل نييلت عم حايرلا جرخي ءمضهم ؛ةدعملاو ءردصلا يقني لجفلا . يلصألا عونلا

 رعشلا تبنيو ةرشبلا نول نسحي .ةيسنجلا ةوقلا ديزي لسعلاب هلكأ ءىصحلا تتفت هناصغأ ةراصعو

 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .لوبلل ردم «ماظعلل وقم ءماع رهطم ؛حشرلل داضم ءرثانتملا

 ١19487. .توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم

 هيف ءاملا ةبسن نكلو «ةيربلا تاناويحلا موحلل ًالداعم ةيئاذغلا ةيحانلا نم كامسألا محل ربتعي :كمسلا (؟)
 امك «ةيربلا موحللا نم مضهلا ىلع لهسأ كمسلا محل نإ .رمحألا محللا فصنو ةرم لداعت ثيحب ةريبك

 انؤاذغ .تانيماتيفلا نم عاونألا ضعبو ءاذغلا 0 نداعملا ضعب ىلع هئاوتحاب اهنع زاتمي هنأ

 . ١998 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم ءضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ
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 امم ةعيبطلا نّيليو كلذ رذحي ام برشي نأ بجي ذئنيحف ماعطلا ةوهش دسفت نأ ًاضيأ ضرعيو

 ىلع .لكأ ةوهشلا تداع اذإف «ءتشخريشلا نم ريسي ءيش وأ صاجإلا لثم ريغم ريغ فيفخ وه

 ربص عوجلا ىلع نوربصي الف «لّلحتلا ةعرسل نوأيهم ةيعيبطلا ةبوطرلاب نادبألا يبوطرم نأ
 تناك اذإ مهئاضعأ رهوج يف يه يتلا ريغ تابوطر نم نيئولمم اونوكي نأ الإ «نادبألا يسباي
 . لعفلاب ماتلا ءاذغلا ىلإ ةعيبطلا اهليحت نأل ةلباق ةقفاوم ةديج

 مضهني ملو ماعطلا ذفنيف ذوفنلاو مضهلا عيرس هنأل ءايشألا ٌرضأ نم ماعطلا ىلع بارشلاو

 بذجل ددسلا ثاريإ عرست تاوالحلاو .نيياحألا ضعب يف برجلاو ةنوفعلاو ددسلا ثرويف

 ءاوهلا ظلغو (:هموز) ءاقستسالا اهنم «ةريثك ضارمأ يف عقوت ددسلاو . مضهلا لبق اهل ةعيبطلا

 راح ءام وأ «جوزمم حدق هيلع برشُي نأ سأب الف «ماعطلا دسفي امم فيصلا يف اميس ال ءاملاو

 . ىكطصمو دوع هيف خبط

 هماعط ريصي نأ ضرعي ام ًاريثكف ءًاظيلغ ًاماعط لوانت اذإف ةيوق ةراح هؤاشحأ تناك نمو
 تملس افيطل لوانت اذإ ةدعملا ىلاخو .كلذ نم ةبقارملا ةلعلاو ءاهيحاونو ةدعملل ةدمم احاير

 لعجي نأ الإ مهللا ءدسفيف همضهت ملو ةدعملا هنع ترفن اظيلغ هدعب لوانت نإف «هتدعم هيلع

 نبجت ال ذئنيح ةدعملا نإف ءاليلق اليلق ظيلغلا مدقي نأ لاحلا هذه لثم يف ىلوألاو .ةلهم امهنيب

 .ٌبْرَش هشّوش وأ «ةكرح ةدعملا يف ام ضخضخ وأ يلمتلا يف لكألا طرفأ اذإو «فيطللا نع
 ءالتمالا ردحي هنإف «اليلق اليلق راحلا ءاملا برش ءىقلا رذعت وأ تاف نإف . ءىقلا ىلإ ردابيلف

 «لفيرطإلا لثمبف رورحملا امأ .قفرلاب قلطي امب اهناعأ الإو ,تمعنف اهيف عفدلاب ةنؤملا ةعيبطلا

 ينوّمكلا لثمبف دوربملا امأو .ىبرملا رتعصلا نم ءيشب اطولخم لّهسملا نيجنلخلاو

 ئلتمي نأ نم ريخ بارشلا نم ندبلا ئلتمي نألو .نيذابارقلا يف روكذملا يرمتلاو ينازابرهشلاو
 ذخؤي وأ تاصمح ثالث ردق ماعطلا اذه لثم ىلع ربصلا لوانتي نأ ديج وه اممو .ماعطلا نم

 .مطبلا كلع نم ثالث وأ ءناتصّمح فيفخ وه اممو ''”قروب قنادو «طابنألا كلع مهرد فصن
 /”نوميثفألا نم ءيش ذخأ ًادج دومحم وه اممو «قروبلا هنم لقأ وأ هلثم هعم لعج امبرو

 ّمحتسا فخ نإف ءًادحاو موي ءاذغلا رجهو اليوط امون مان كلذ نم ءيش لصحي مل نإو .بارش

 تألتما دق هنأ ملعاف «لسكأو ددمو لقثأو هلك اذه عم رمتسي مل نإف «ءاذغلا فطلو دمكو

 املق هنإف  ةدعملا يف مضهني نأ هل ضرع نإو  طرفملا ريثكلا ءاذغلا نإف .هلوضف نم قورعلا

 . مويدوصلا تانوبرك :قروب (0)

 عورفو «ةرمحلا ديدش رزجلاك لصأ هل تابنلا وهو .«نونجلا ءاود» اهانعمو ةينانوي ةيمستلا :نويمثفألا (1؟)

 ةرفص ىلإ رمحأ لدرخلا نود هرزبو ةربغو ةرمح ىلإ رهزو رضخ قاقد قاروأب فحت ةيفيللا طويخلاك
 بهذي امك «لخلاب اميس ال ءيوادوسلا نونجلاو رذحلاك ةيبصعلا ضارمألا ضعب ليزي .هيلي امب فتلي
 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . جنشتلاو ناقفخلا

 ١198١. ؛توريب



 فرغر توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ايطمتو السك ثرويو اهعّدَص امبرو اهددمي ًاين اهيف ىقبي لب «(56 ؛«505) قورعلا يف مضهني
 .طقف ًءايعإ ثدحأ لب كلذ ثدحي مل نإف «(1طع 7655ءا) قورعلا نم لهسي امب ع ايفاقو

 .هركذنس امب ءايعإلا نم ضراعلا عونلا جلاعيل مث دم نكسيلف

 001000 يي جمب

 ذفانملا يف ءاوهلا نم لخد «ريبدتلا فطل اذإ ريبدتلا ظيلغت داتعمو . هند لو ةفاحلا ردق ّنلكأي الف

 هيف ثدحي ظيلغتلا ىلإ دوعي امكف :ريبدتلا فطل نآلا هلغشي سيلو ريبدتلا ظلغ هلغشي ناك ام

 .ددسلا

 نيبجنكسلا عاونأ عفنأ هنإف «يروزبلا اميس ال نيبجنكسلاب اهتّرضم كرادتت ةراحلا ةيذغألاو

 «ينومكلاو هبارشو لسعلا ءام اهعبتي ةدرابلاو .«فاك هنم جذاسلاف ايلسع ناك نإو ءايركس ناك نإ

 نم ائيش جازملا دراب هعبتيو «روزبلا يوق انيبجنكس (1101 ؛ءم2م65) جازملا راح هعبتي ظيلغلاو

 | . يجنذوفلاو يلفالفلا

 ىلإ جاتحا نمف ءدضلاب ةظيلغلاو «دلجلاو ةوقلل ةنوعم لقأو ةحصلل ظفحأ ةفيطللا ةيذغألاو

 . مضهنيل ةريثكلا ريغ اهنم لوانتيو ديدشلا عوجلا دصر سوميكلا ةيوق ةيذغأ ىلإ هببسب جاتحاو دلج

 مهمون ةوق اهمضه ىلع مهنيعي اممو . ةظيلغلا ةيذغألل لمحأ ريثكلا بعتلاو تاضايرلا باحصأو

 ءاذغلا نم مهدابكأ بلست نأ مهنادبأ نم للحتيو نوقرعي ام ةرثكل مهل ضرعي هنكل ؛هيف مهقارغتساو

 نوفرتعي مهو ًاصوصخو هلّوأ يف وأ رمعلا رخآ يف ةلاتق ضارمأل مهوئيهيف دعب مضهني ملام
 .اومحتسا اذإ ًاصوصخ ءرتاوتم رهس مهل ضرع اذإ لطبي يذلا مهمون نم مهل يذلا مهمضهب

 يف (16 2001م0 هذاط مثل ندوورمملا نيضاترملا ريغلا قفاوت امنإ ةبطرلا هكاوفلاو

 0 خوخلا كلذكو :''”خيطبلاو توتلاو ''"شمشملا لثم يهو «ماعطلا لبق لكؤت نأو .فيصلا

 فرعُي ءّرم وأ ولح امإ هرمث ىون ترا ري تر هلوط «ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش :شمشملا (1)
 .يدلبلا .يومحلا شمشملا :اهنم ةديدع هعاونأ . ىبالكلا شمشملاب فرعي ّرملاو «يزوللا شمشملاب

 «ةنس يفلأب حيسملا لبق هرمعو نيصلا نم هلصأ نإ : لاقي . يمجعلاو .«يريزولاو «يرمدتلاو ءيسيقلاو
 اهيوقي هنأل «باصعألا 5 ةرمث هنوكب زاتمي «بطرم ضباق 2257107 . نيكب لابج ىلع ايري تبني ناك

 «قرألاو «باصعألا رتوتو «يمسجلا نهولا جالعل ديفيو «ةيبنهذلا لامعألا يوذل فصوي كلذل
 ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .للشلاب نيباصمللو

 .15917 «توريب

 .ةيعرقلا ةليصفلا نم وهو «ةئفادلاو ةلدتعملا قطانملا يف هرامث عرزت «ددمتم يونس يبشع تابن : خيطبلا (0)

 لوبلل ردم ءدلجلا يّقني .ديعب نمز ذنم لئابقلا هفرعت تناك ثيح ايقيرفأ نم ةراحلا قطانملا يف فرع

 دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .فوجلا دّربي .لمرلاو ىصحلاك ىلكلا جالع يف عفني
 ١1991. «توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ

 نسحيو «مدلا سبحيو «ءيقلاو «نايثغلاو ءشطعلا نكسي ءةيدرولا ةليصفلا نم يفيص رمث :خوخلا (9)
 .«يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةوهشلا ضهنيو ءرصبلا ٌدحيو «نوللا

 ١1491. «توريب «ةفرعملا راد



 ةروقلا ةروزتشو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 5

 نايلغ ندبلا يف يلغي ةيئام مدلا المي ام لك نإف ءبحأ وهف اهريغب اوربدي نأو «''”صاجإلاو
 . (6>7 مان 662ا308) ةنوفعلل هئيهي هنإف تقولا يف عفن امبر ناك نإو ؛ جراخ يف هكاوفلا تاراصع .1

 ناك كلذلو .'"”دغقلاو ءاثقلاك عفن امبر ناك نإو أئين ًأطلخ مدلا ألم ام لك كلذكو ظ
 .رمألا لَّوأ يف تدرب نإو تايمحلل نيضرعم ةيذغألا هذه نم نورثكتسملا

 يقبو للحتي مل اذإ كلذو « 007 ًاديدص ريصي نأ هل ضرع امبر يئاملا طلخلا نأ ملعاو
 امك لب تايئاملا هذه عمتجت نأ لبق تاضايرلا اولمعتسا اذإ ءالؤهو .(166 ؛«55ءا) قورعلا يف

 ل تايئاملا كلت للحتل نوضاتري هكاوفلا نم نولوانتي اوناك

 لقيف ندبلاب قصتلي نأ ناعم يئام وأ ماخ (156 61004) مدلا يف ناك اذإ هنأ اضيأ ملعاو

 . قلزيل اهيلع لكأيل مث اهدعب يشمي نأ ةهكافلا لكأي نمب قيلخو
 (1طع اماذك ل طسصممانك) جرللا (1طع (طلعاع 11114) ظيلغلا طلخلاو ةيئاملا دلوت يتلا ةيذغألاو

 اهنم ظيلغلاو «جزللا ديدستو مدلل اهنم يئاملا نيفعتل تايمحلا بلجت اهنإف .«يرارملاو
 ةيرارملا لوقبلاو اهنع دلوتملا مدلا ةدحو «ندبلل اهنم يرارملا نيخستو «ةيرارملاو يراجملل
 نم لاني نأ ىلإ راص نمو .«فيصلا يف اهعفن رثك امبر ةهفتلا نأ امك ءاتشلا يف اهعفن رثك امبر
 برش ولحلاب ىذأت نإف ءاهداضي ام اهب طلخيلو رتاوتي الو تارملا نم للقيلف «ةئيدرلا ةيذغألا
 (1طع غارفتسالا دهعتو هوحنو لجرفسلاو لخلا نيبجنكسو نامرلاو لخلا نم ضماحلا هيلع

 جضنلا لبق كلذو قيتعلا بارشلاو لسعلا هيلع لوانت ضماحلاب ىذأت نمو ةا/قعان26105)

 سالا بحو طولبهاشلا : لثم صفعلاب مسدلا ىذأ 0 كلذكو «,(1طع لن8ع59 ماضهنالاو

 لثم فيرحلاو حام رملا نسارلا لثم رملابو «''”رورعزلاو "”قبنلاو يماشلا بونرخلاو

 دك .ةدعملل نّيلم مدلل قنم .لوبلل ردم ءذيذل ولح هرمث .ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش :صاجإلا )0010

 راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :ةييط رف «باصعألل ئدهم

 .199ا/ .توريب يق

 مظعأ نوكيف تبنتسُيو «لمرلاو لابجلا يف تبني فورعم رجش وهو «ةيردسلا ةالا سرحت :قبنلا (6)
 تاتابنلاب يوادتلا .«قبنلا» ىمسي ردسلا رمث .ماع ةئام نم رثكأ رجشلا اذه رّمعي ًاكوش لقأو أ ارمتؤو اقوؤ
 ١1481١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو

 ةبلصو ةحتجم هقاروأ ءكوشب يهتنت هعورف ءمجحلا ةطسوتم «ةيجرحلا «ةيدرولا ةليصفلا نم :رورغزلا (4)
 ءارمح هيورك هرامث «ةغاستسم ريغ هقاروأ ةحئار ءءاضيب هراهزأ «ناريزحو رايأ يرهش نيب رهزي «دلجلاك

 ضباق .مارغ ةئام لك يف ةيرارح تادحو ٠١5 ىلع يوتحي . ثالث وأ ناتنثا وأ ةاون اهنم ةدحاو لك يف

 ا :ناعون وهو .هجضن دعب الإ لمعتسي ال هيا يصلان «نطبلل كسمم ةدعملل ديج

 لمعتسي .مغلبلا دلويو ةدعملل ءيدرف يناتسبلا امأ .دبكلاو ةدعملا يوقيو 0

 ضارعأ نم اهقفاري امو «ةدشلا ةطسوتملا بلقلا ضارمأل ًاجالع هرامث وأ هراهزأ وأ رورعزلا بلحتسم
 :توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيضرم
/01 . 



 فلل توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 طالخألا ءيدر هندب ناك نمو . سكعلابو 37 اصبلاو موثلاو (ى اكمل ه] ءمهلتسعس) خيماوكلا

 عيرسلا بطرلاب يذغ للحتلا لهس هندب ناك نمو ءدومحملا ءاذغلا يف هيلع عسو ةقر عم

 هفت هنأك ةيفيك لكل قرافملا وه بطرلا ءاذغلاو : سونيلاج لاق .(16 414650 ماضهنالا

 لمحأ لخلختملاو . حلام الو ضباق الو فيرح الو رم الو ضماح الو ولحب سيلف (1هقنمأ9)

 نوللا دسفيو ةوهشلا طقسي ةسبايلا ةيذغألا نم راثكتسالاو ,فئاكتملا نم ظيلغلا ءاذغلل

 ؛«رتفيو لسكي درابلا نمو 16 ةممعانأ) ةوهشلا بهذيو لسكي مسدلا نمو ' عبطلا ففجيو

 .ةدعملاب رضي حلاملا نمو فيرحلا نم كلذكو .(156 ةءدئاتاإ) مرهلا بلجي ضماحلا نمو

 ءاذغلاو .هدسفأ ءيدر ءاذغ هدعب لوونت اذإ قفاوملاو مسدلا ءاذغلاو «نيعلاب رضي حلاملاو

 عرسأ ةلاخنلاب زبخلا كلذكو ءرشقملا نم ًارادحنا عرسأ هرشقب رايخلا اذكو ًارادحنا أطبأ جزللا

 ّدحأ عوجلا دعب نبلب زرألاك أظيلغ لوانت مث هريبدت فطل اذإ بعتملاو ؛لوخنملا نم ًارادحنا

 .نابضغلا كلذكو هب دهعلا بيرق ناك نإو دصف ىلإ جاتحاو هراثأو مدلا

 ضرعي دقو «مدلا دسفيف ماضهنالاو جضنلا لبق ةعيبطلا هزتبت ءاذغلا نم ولحلا نأ ملعاو

 يغبني ال هنإ : مهريغو دنهلا لهأ نم براجتلا باحصأ لاق دقو ؛ماكحإ اهفيلأت ةهج نم ةيذغألل
 (156 ماذجلا اهنم ةنمزم اضارمأ ناثروي امهنإف نبل عم كمس الو تاضومحلا عم نبل لكؤي نأ

 زرأ ىلع "”قيوس الو ءريطلا موحل عم الو ”نبجلا عم شام لكؤي ال ًاضيأ اولاقو .168059)

 ىلع يوش ءاوش لكؤي الو «ساحن ءانإ يف ناك مسد وأ نهد تاموعطملا يف لمعتسي الو «نبلب
 فالتخاو مضهلا يف اهفالتخال امهدحأ :نيهجو نم رضت ةفلتخملا ةمعطألاو .عورخلا رمج

 . مضهنملا ريغو اهنم مضهنملا

 باحصأ بره دقو .دحاولا (18617059) جابلا نم رثكأ اهنم لوانتي نأ نكمي اهنأ ةيناثلاو

 نأ ىوس امهنيب قرف الو .ءضيبأو رمحأ :ناعون هنم دجوي ةيقبنزلا ةليصفلا نم يعارز لقب :لصبلا )١(
 ربع ناسنإلا اهعرز يتلا تاتابنلا مدقأ نم لصبلا .رمحألا نم ةذح لقأ هقاذم نأل لكألل لضفي ضيبألا

 يف همسا اودلخو ءرصم يف اهوسّدقو اهدئاوفو ةتبنلا هذه اوفرع دق ةنعارفلا نأ ركذلاب ريدجلاو « خيراتلا
 عم ىتوملا تيباوت يف ًاضيأ هنوعضي اوناكو «يدربلا قاروأو دباعملاو .تامارهألا ناردج ىلع تاباتك

 ةنعارفلا ءابطألا هركذ .ةايحلا هيلإ دوعت امدنع سنتلا ىلع تيملا دعاسي هنأ مهداقتعال ةطئحملا ثثجلا

 اونب نيذلا لامعلا ىلع حئاوللا كلت اوعزو دقو «ةدئافلاو ةوقلا ناسنإلا حنمت يتلا ةيذغألا حئاول يف

 برق ةعقاولا ةقطنملا يلصألا هنطوم نإ :لاقي .لوبلل ًاردمو ءًايهشمو ءًايذغم هوربتعا امك «تامارهألا
 دعاست «ةيرارح ةدحو 45 ىلع لصبلا يوتحي .ايسور بونج ناك لوألا هنطوم نإ :لاقيو .«ناتسخولب

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ينهذلا زيكرتلا ىلع

 .19917/ «توريب

 هنأل «ماعطلا دعب ءرملا هلوانت اذإ مضاه ءاذغ وهف «ىصحت نأ نم رثكأ نبجلا اهققحي يتلا دئاوفلا :نبجلا ()
 باهتلاو «ةناثملا ءاشغ جالع يف نبجلا ديفي . مضهلا ىلع اهدعاسيو ةدعملا يف ةدئازلا ةضومحلا صتمي

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ .نيعلا ةكبش

 .1988 .توريب

 .ريعشلاو ةطنحلا نم ذختُي ام :قيوسلا (6)



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف : ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا فرش

 يف زبخلا ىلعو ءاذغلا يف محللا ىلع نورصتقي اوناك ذإ كلذ نم ميدقلا نامزلا يف ةضايرلا
 تألم امبر عوجلا ةعفادمو ؛دربأ وه يذلا تقولا فيصلا يف لكألا تاقوأ لضفأو . ءاشعلا

 ناك (018ءو16ل) مضهنا اذإ بابكلا نأ ملعا و .ةئيدر (1050:5) تاديدص (16 56همقعا) ةدعملا

 درط لصبب ناك اذإو ديج ''”ءاذغ جابروشلاو «روعألا يف قاب رادحنالا ءيطب وهو ءاذغ ىذغأ

 نأ بسحي نم. سانلا نمو . حايرلا جاهأ لصبب نكي مل نإو «(8:ماناأود ه1 طع 684605) حايرلا

 لب «ذيبنلا كلذكف ءادج ءيدر وه لب ءبسحي امك سيلو ديج ةيوشملا سوؤرلا ىلع بنعلا
 . هلفث الب ناّمرلا بح لثم هيلع لكؤي نأ بجي

 يوش ام يوشملا جاجدلا ريخو .قلطي بطر جورفلاو «لقعي سباي "”جوهيطلا نأ ملعاو
 نم رثكأ طالخألل ليدعتلا ديدش جورفلا قرم نأ ملعاو .هتبوطر ظفحيف لمح وأ يدج نطب يف

 ًاراح لمحلاو «هراخب نوكسل بيطأ ًادراب يدجلاو «ىذغأ جاجدلا قرم نكل «جاجدلا قرم
 نأ بجي دوربمللو «نارفعز الب نوكي نأ بجي نيرورحملل جابرذلاو «هتكوهس نابوذل بيطأ
 .اهشيطعتو اهديدستل 5 اهنإف جذولافلاك ركسب تناك نإو  تاوالحلاو .نارفعزب نوكي

 «ةرضملا يف كلذ نود مضهني مل اذإ محللا ةرضمو ريك مضوي مل اذ لخلل ةرضمادا ملقاو

 . هانلق ام رئاظن كلذ ىلع سفو

 . بارشلاو ءاملا ريبدت ىف : نماثلا لصفلا

 ةدش يف ال دتعم ناك ام (156 ءودوطاع (هصمءنوتصع2أ5) ةلدتعملا ةج زمألل ءاملا حلصأ

 كلذكو «ءائيدر دمجلا ناك نإ اميس ال جراخ نم (156 580) دمجلاب هديربت ناك وأ «دربلا

 ةلمجبو سفنتلا ءاضعأو باصعألاب ٌدَضي هنم لذحتملا نإف ءاضيأ ديجلا دمجلا ىف لاحلا

 لوط ىلع هّرض لاحلا يف هّرضي مل نإ 100 يومدلا الإ هلمتحي الو (15© فدو ءاكعألا

 .نسلا يف ناعمإلاو «مايألا

 .امهدحأ ردحني مل ام رهنلاو رئبلا يءام نيب عمجي ال ةبرجتلا باحصأ لاقو

 . هحلصي لخلاب جزملاو هنم ءيدرلا حالصإ كلذكو «هيلع انللد دقف ءاملا رايتخا امأو

 «نطبلا ءالخ عم ًاصوصخ مامحتسالاو ةضايرلا ىلعو قيرلا ىلع برشلا نأ ملعاو
 ةغيبطلا لاغتشا دنعو نيرومخملاو ىراكسلل ضرعي امك ليللا ىف بذاكلا شطعلا ةعاط كلذكو
 يردجي نأ ذياألا ناك نإ بهي ليد ادن ناض ىقاكلا يرلا نأ قيس دقو «زابغ ءاذقلا عيب
 نأ ىلع .سأرلا قيض زوك نمف كلذب عنقي مل نإ مث ءدرابلا ءاملاب ةضمضملاو درابلا ءاوهلاب

 ىلع برشلا ىلع ربصي مل نمو .قيرلا ىلع برش نإ هّرضي مل امبرو كلذب عفتنا امبر رومخملا
 شطعلاب يلتبملا ملعيلو ءراح ءامب ًاجوزمم ًابارش هلبق برشيلف  ةضاير دعب ًاصوصخ - قيرلا
 ًاصوصخو «ةشطعملا ةداملا لذحت ذئنيح ةعيبطلا نأل «هنكسي شطعلل هترباصمو مونلا نأ بذاكلا

 .راضخلا ءاّسَح نم عون :جابروشلا ١(

 . لجحلا هبشي ريطلا نم عون :جويهطلا ()



 فضي توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةماقإل شطعلا دوع اهل ةعاط برشلاب ةجضنملا ةعيبطلا تئفطأ اذإو ءمونلاو ربصلا نيب , عمج اذإ

 صمي لب ءابع ءاملا بعي ال نأ كذاكلا نشطعلا بحاص ىف ًاضوفح نعييو ىقطعملا الخلا

 .يثغي رتافلا ءاملاو فاك ماعط دعبف هنم دب ال ناك نإو .ءيدر دج درابلا ترش اضعاف

 قلطأو «ةدعملا لسغ نايحألا ىف برش اذإو «ةدعملا نهوأ هنم رثكتسا اذإ كلذ قوف نخسملاو

 ١ :ةعيطلا
 الو (1طع معر5ؤههق هز طع طمأ !ةصمءععةمصتعل) نيرورحملل قفوأ قيق ىلا ضيبألاف بارشلا امأو

 (1طع 8ظنسصنمو ه1 ةدعملا باهتلا نم نئاكلا (1طء طع202ءطع) عادصلا ففخيف «بطر أامبر لب عدصي

 امأو . نيتعاسب برشلا لبق جزم اذإ اًضوصخع .هماقم زبخلاو لسعلاب قورملا موقيو طع 5هدمقعط)

 نم نكيلو «(1طعمما”ءم) ةوقلاو (1طع طاناأع#) نمسلا ديري نمل قفوأ وهف ولحلا ظيلغلا بنارشلا

 لك ىلع بارشلا لوانتو «يمغلبلا درابلا جازملا بحاصل قفوأ رمحألا قيتعلاو ءرذح ىلع هديدست

 2 .هرادحناو هماضهنا دعب الإ ّنيرشي الف ؛ 0 للا يا را يحيط رح

 دعبو هلوانت تقو هيلع بارشلا 2 ١”(ط6 طردص6) سوميكلا ءيدرلا ماعطلا امأو

 :هكاوفلا ىلع كلذكو ندبلا ىصاقأ ىلإ ءيدرلا (1716 هطزتتت6) سوميكلا ذفني هنأل «ءيدر هماضهنا

 ماعطلا ىلع برش نإ نكلو ؛رابكلا نم ىلوأ حادقألا نم راغصلاب ءادتبالاو . خيطبلا ًاصوصخو

 . حيحصلل (16 ؟62656ع(0ه) دصفلا بيقع كلذكو «داتعملل راض ريغ ناك ةثالث وأ نيحدق

 (156 طتسمان,- ةبوطرلا جاضنإب نيبوطرملاو ةّرملا راردإب نيرورمملا عفني بارشلاو

 ءاذغلل ذفنملا معن بارشلاو .«قفوأ وهف همعط باطو هبيط دازو هتيرطع تداز املكو . عدس: 0119)

 يف (1م6 ا/ءا1و 8ز16) ءارفصلا جرخيو هلتحيو (156 مطاءوعم) مغلبلا عطقي وهو «ندبلا عيمج يف

 لك لحيو ةداضملاب اهتيداع عمقيو ةلوهسب جرخيف (16 اه 0ذلء) ءادوسلا قلزيو «هريغو لوبلا

 يوق ناك نمو ءهعضوم ىف هفانصأ ركذنسو . بيرغ ريثك (10 7/3110) نيخست ريغ نم دقعنم

 الإ بارشلا نم هيلإ لصي ملو «ةئيدرلا ةيقارتملا ةرخبألا هغامد لبقي ملو ةغرسب ركسي مل: حامذلا
 «فالخلاب ناك فالخلاب ناك نمو .ىرخأ ناهذأ هلثمب وفصي ال ام هنهذ وفصيف ةمئالملا هترارح

 دارأ هو :«ادينشت يناردشلا وب ا ادور يح وسلا ل

 نم ءالتمأ ضرع نإف ٌردي ام هماعط يف لعجيلو .ماعطلا نم نئلتمي الف «تارشلا خم رثكتس نأ

 ههجوو «لسعو لخب همف لسغي مث اضيأ فذقي مث لسعلا ءام برشيلو فذقيلف «بارشو ماعط
 لعجيلف «(16766 ه6 طع 11:62 دبكلا ىمحو ندبلا ةنوخسب تارشلا قع قذأت نمو .دراب ءامب

 هسأر ةيحان يف هنم ىذأت نمو «جرتألا نضامحو نامرلا ءام هلقنو اهوحنو ةيمرصحلا لثم هءاذغ

 لوانتيلف اهترارحب هتدعم يف ىذأت نإو ليجرنسلا لمي هيلع ركتيو قّورملا جوزمملا برشو لق

 هيذأت ناك نإو ء؛:ةضومحو ضبق هيف امو روفاكلا نمارفأ نم افك رضنفبلو «صمحملا نسال نع

 . جرتألا رشقو لفنرقلابو دعسلاب لقني اهتدوربل

 هنومسيو ءًامد ريصيو اهنع فرصني نأ لبق ةدعملا يف مضهنا اذإ ماعطلا وه :ءابطألا ةرابع يف :سوميكلا )١(

 .[سمك :ةدام «برعلا ناسل] . سوليكلا ًاضيأ



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا ظ فري

 راض ثيدحلا بارشلا نإو ءاذغلا مكح يف سيل ءاودلا مكح يف قيتعلا بارشلا نأ ملعاو
 نيب لدتعملا وه بارشلا ريخ نأ ملعاو . هلاهسإو هخفنل يدبكلا مايقلا ىلإ دؤمو (1ط6ان065) دبكلاب
 ولح الو ضماح ال معطلا لدتعملا ةحئارلا بيطلا ةرمحلا ىلإ ضيبألا يفاصلا ثيدحلاو قيتعلا

 ءاملا نم أءزجو «رتعصلا نم ءازجأ ةثالث ذختي نأ وهو «ءلوسغملاب فورعملا ديجلا بارشلاو

 درابلا ءاملاو نامرلا هدعب ّصم «عذل بارشلا برش نم هباصأ نمو ؛هثلث بهذي ىتح يلغيو

 يري جوزمملا نأ ملعاو .ًاريسي ًائيش لوانت دقو «مامحلا لمعتساو دغلا نم نيتنسفألا بارشو

 يفصيو ةرشبلا ولجي كلذ نكلو «ةيئاملا ذيفنتل عرسأ ركسي وهو اهيطونف (1طع ةفهره3عط) ةدعملا

 يف ءاملا نم ءاضعألا ءافيتسا لبق وأ قيرلا ىلع بارشلا لوانت لقاعلا بنتجيلو «ةيناسفنلا ىوقلا

 م6 معمب6) بصعلاو (15ءطءهنه) غامدلاب ناراض نيذه نإف «ةطرفم ةكرح بيقع وأ نيبوطرملا.

 لضف وأ صضرم ىف وأ (384ءمأهل همهقسسأمد) لقعلا طالتخاو (1ع ءهدان]510ه) ثشتلا ىف ناعقويو

 ضارمأ ثرويو بصعلا فعضيو ؛غامدلاو دبكلا جازم دسفي ًادج ءيدر رتاوتملا ركسلاو .راح
 الخو دعملا ضعب يف ةئيدر ءارفص ليحتسي ريثكلا بارشلاو .ةأجف توملاو ةتكسلاو بصعلا

 رهشلا يف عقو اذإ ركسلا نأ مهضعب ىأر دقو . ميظع ًاعيمج امهررضو دعملا ضعب يف اقذاح
 اميس لوضفلا لّلحيو قرعلاو لوبلا ٌردب حيريو «ةيناسفنلا ىوقلا نم ففخي امب عفن نيترم وأ ةرم

 الف (156 6ءهتس) غامدلاب وه امنإ بارشلا ررض بلاغ نأ مدعو . (1طع ةامدصةعط) ةدعملا نم

 ءيقلا ىلإ ردابي نأ بارشلا نم ئلتمي نمل باوصلاو ًاجوزممو اليلق الإ غامدلا فيعض هنبرشي

 «نزيألاب ء ءيقلا دعب محتسا مث لسع عم وأ هدحو ًاريثك ءام هيلع برش الإو لهس نإف «(1طع ؟هدصنا)

 فيعض بطح يف ران ىلع ران ةدايزك بارشلا مهبرش نايبصلاو . مانيو ءريثك نهدب (801164) خّرمتو

 ءامب ًاجوزمم قيتعلا بارشلا اوبرشي نأ نابشلل ىلوألاو . هيف نابشلا لذعو هقساف خيشلا لمتحا امو

 لمتحي درابلا دلبلاو «مهجازم قرتحي الو ررضلا نع دعبي يك درابلا ءاملاب اجوزمم وأ نامرلا

 داي و ماعلملا نم ئلتعب الق باريخلا نم ءالتمالا دارأ نمو ءهلمتحي ال راحلاو ءهيف برشلا

 ًاعزجم ًامسد ًامحلو ةمسد (ندتسطاة) ' ''ةديرث لوانتيو مسدلا جاذيفسألا نم ىّسحتي لب ؛ ءولحلا

 ("”نوتيزو ةيبنركلا لكأ نإو .ربكلا خماكو نيحلمملا سدعلاو زوللاب لقنتيو بعتي ملو «لدتعاو
 يطبنلا ””بنركلا رزب لثم راخبلا ففجي ام عيمج كلذكو «برشلا ىلع ناعأو عفن «هوحنو ءاملا

 .[درث :ةدام ءبرعلا ناسل] .ٌّتفلا درثلاو «هريغو رذدِقلا ءامب لبيو زبخلا نم كيلا :دئارثلا )١(

 اهسرغو «ناسنإلا اهفرع يتلا تاتابنلا مدقأ نم ربتعي .ةينوتيزلا ةليصفلا نم يتيز رمثم رجش :نوتيزلا (1)
 .ةدعملا يوقيو «ةيهشلا حتفي هنأب زاتمي .ةنس 05٠٠١ لبق ةينيصلا تاباتكلا يف هركذ درو .اهرمثتساو

 ؟لكأت اذام .ريمختلل داضم «ةيدبكلا للعلل عجان جالع نوتيزلا تيز نم ةقعلم برش ءددسلا حتفيو

 .1191 .توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ

 هضعب هقرو فوفلم « سأرلا يف معربو ةظيلغ ةريصق قاس هل «ةيبيلصلا ةليصفلا نم رمعم يلوح تابن :بنركلا ()
 «يركسلا ضرمب نيباصملا ديفي . حيسملا لبق هنس ٠ ١5٠ ذنم عرزي «فوفلم» ماشلا دالب يف ىمسي ضعب ىلع

 ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .وبرلا ةجلاعم يف لمعتسي «ةراضنلاو ةيويحلا هبسكيو .مسجلا يوقيو

 ظ . 0١ ,ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًائيدحو



 فرغ توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةجوزل اهيف يتلا ةيذغألاو هاوخنانلاو يطفنلا حلملاو جنذوفلاو سبايلا ''”باذسلاو نوّمكلاو

 تناك نإو ءركسلا عنمت اهنإف ء ةجزللا ةولحلا تاموسدلا لثم كلذو «راخبلا تظلغ امبرو «ةيرغتو

 . ذوفنلا ةئيطب اهنأ ببسب ريثكلا بارشلا لبقت ال

 نوكتو «بارشلا ةوقل نوكتو هيف طالخألا ةرثكل وأ ,غامدلا فعضل نوكت ركسلا ةعرسو

 (ههاهسط) ةلزنلا جالع هجالعف سأرلا فعضل يذلاو . هب لصتي اميفو هيف ريبدتلا ءوسو ءاذغلا ةلقل

 . اليلق الإ هنم نبرشي الو «بابلا كلذ ىف ةروكذملا (156 ءمذاطعمم#) تاخوطللا نم ةمداقتملا

 ركسلاب ئطبي بارش
 فصن لخلا نمو ءءرج ضماحلا نامرلا ءام نمو «ءزج ضيبألا بنركلا ءام نم ذخؤي

 باذسلاو حلملا نم بح ذختتي ًاضيأو «ةيقوأ بارشلا لبق هنم برشيو نايلغ يلغيو «ءرج

 نوممكلاو يطبنلا بنركلا رزب دخؤي ايما «ةبح دعب ةبح لوانتيو ففجيو دوسألا نومكلاو

 برسشسيو «نيابلا باذسلاو هاوخنانلاو يطفنلا حلملاو نيتسفالاو جنتوفلاو رشقملا رملا زوللاو

 نأ ناركسلا يحصي اممو . نيرلا ىلع دراي ءامب نيمهرد زو هيرارخب نما رق فكي ال نم هنم

 روفاكلا مّمشتيو ضماحلا ؟' ”نكارلاو لئصملا ءاموأ «ةرتاوتم تارم ثالث لخلاو ءاملا ىقسي

 رامخلا جالع امأو . رمخ لخب درو نهد لثم ةعدارلا تادّربملا هسأر ىلع لعجي وأ « ””لدنصلاو

 . تايئزجلا يف ه هركلنف

 رتعصلا براقت ةقاروأ «نامرلا رجش قطانملا ضعب ىف براقي «ةيباذَّسلا ةليصفلا نم تابن :باَذَّسلا )١(

 :ةدعملل هم «فيملطلا رده كلسلا ا ريع اطقم فرلا اذه لمعتسي «رايط تيز هنم جرختسي .يناتسبلا

 .ضاهجإلا ببست دق هنم ةريبكلا ريداقملا ءناديدلل دراط ءجنشتلل داضم «ةرارحلل ضفاخ .قّرعم

 ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا

 /١991. «ةيناثلا

 لاكشأ وهو ءةجتتم ةنيل رئامخ وأ ؛ «هيلإ «ةبورلا» ةفاضإب بيلحلا نم عونصملا وه : بْوَرُملا وأ بئارلا نبللا )00

 يفو . «يدابزلا نبللا» مساب فرعُيف رصم يفامأ . (بئا رلا نبللا» مساب ماشلا دالب يف روهشملا نبللا اهنم .ةذع

 امينا تيعيصأ دعب انفو ةيدحألا كاذللا ميم ةملكلا هذه تلح هذ راء كوع وبا مساب فرعُي ةيكرتلا ةغللا

 «بيرصلاو .برصلاو ءرئاخلا : ءامسألا هذه نم «ةيبرعلا ةغللاب ءامسأ ةّدع ءامسأ هل يذلا بئارلا نبلل ًايملاع

 . «ليوطلا رمعلا ءاذغ» مسا ناقلبلا لود ناكس هيلع قلطيو ءتساملاو ءضيخملاو «طيبخلاو ءرذاحلاو

 ١19/4. «توريب ؛ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ

 رجش هبشي .بلقلل وقم ةحئارلا يوق تباث تيز اهنم رطقي ءةيرطع ةحئار تاذ هباشخأ رجش :لدنصلا (0)

 ناك .زوجلا قروك قيقد معان هقروو ءءارضخلا ةبحلا ديقانع يف 1 لمحيو ءطبس هنأ الإ زوجلا

 ءام عمو ءًاناهد ةثللا تاباهتلاو «مفلا روثب جالعلو ءناليسلا جالع يف ارهطم ميدقلا بطلا يف لمعتسي

 ريثك لثم وهو .ماخلا ربنعلا هب لحي «ةراطعلا يف لمعتسي لدنصلا تيز .ًابارش سرقنلا نيكستل ةلجرلا

 تاهبنملا نم ريثك لثم ؛ ءمسجلا رضي هلامعتسا راركت .ديدش يتقو يسنج هبنم ةيرطعلا تويزلا نم

 راد «نيدلا سمش دمحأ ءأثيدحو اميدق باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا .ءابطألا هب حصني ال كلذل «ةيتقولا

 ١491١. ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا



 توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا 4

 نمو يدنهلا دوعلا وأ ةنشآلا بارشلا يف َعَّقَن : ةرضم ريغ نم ةعرسب ركسي نأ دارأ نمو

 نمالحابرا .'''مليشلا ءام هبارش يف لعج ًاملؤم ع ديدش ركس ىلإ جاتحا
 كيبلاو "اوبزوج نمو مهرد فصن مهرد فصن ءءاوس ءازجأ ' ' جنبلاو نويفألاو جرتهاشلا

 روشقو ذاوشالا جنبلا خبطي وأ .ةجاحلا ردق بارشلا ىف هنم ىقسيو ءًاأطاريق ًأطاريق ماخلا دوعلاو
20 1 8 5 1 

 . بارشلا هب جزميو ٌرمحي ىتح ءاملا يف ' حوربيلا

 (51ءءم همم 2لععاطامعدو) ةظقيلاو ١ ونلا يف , عساتلا لصفلا

 (16 ةظقيلا نم امهذضو (1طء 1]20:202 «0208) تابسلاو يعيبطلا مونلا 557 يف مالكلا امأ

 ناك اذإ هعفدو اهنم دحاو لك بلج ىف لعفي نأ بجي امو (126 105083813) قرألاو هل ءقاب اا صعقو)

 بطلا يف لاقيسو هعضوم يف ءيش هنم ليق دقف كلذ ريغو اهنم دحاو لك هيلع لدي امو ًايذؤم
 اهلاعفأ نم ةيعيبطلا ةوقلل نكمم لدتعملا مونلا نأ وهف ءعضوملا اذه يف لاقي يذلا امأو . يئزجلا
 نم اعنام هئاخرإب داع امبير هنإ ىتح «هرهوج نم رثكم (16 موالعطنو !ةءاداإل) ةيناسفنلا ةوقلل حيرم

 نئاكلا فعضلا هب كرادتيو ةروكذملا موضهلا ماعطلا مضهي كلذلو «تناك حور يأ حورلا للحت

 (1طع «مثأ05) كو لثم نم ناك امو «ءايعإ نم ناك ام (156 0650110) للحتلا فانصأ نع

 . كلذ وحنو «(156 35862 بضغلاو

 وهف «فيكلاو مكحلا يف (156 طاتسهان:) طالخألا لادتعا فداص اذإ لدتعملا مونلاو

 ءاهديعيو (16 طانستمان#) ةبوطرلا مهيلع ظفحي هنإف ,خياشملل ءىش عفنأ وهو قست بطرم

 .[ملش :ةدام .برعلا ناسل] .ةيداوس هرّبلا يف نوكي ناؤُزلا :ميلشلا ١(

 نديقلا حتشولا داضع دب ( مونم .ةيناجنذابلا ةليصفلا نم ماس يبشع تبن .ناركوشلا وهو : جنبلا 68

 .انكسم ًانهدو ًاكيلدت تويزلا عم لمعتسيو . للشلاو :وبرلاو ,ةناثملا مالآو .يولكلا صغملاك صلقتلاو

 ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ءنيدلا سمش دييخأ اك لجو ًاميدق باشعألاو تاتابئلاب يوادتلا

 ١98١. «ةيناثلا

 ذو :ةرصت 0 لا ل 0 0-5 ا «ةيئاوتسالا ظ

 لمعتسي امك «حايرلل دراط ءمضاه وهو «بيطلا زوج ةدبز ىمسي تباث تيز هنم جرختسي ؛«ىولحلا نم
 هيلع نامدإلا نكل ةيسنجلا ضارغألل ماوعلا ضعب هلمعتسي ءًاناهدو ًاكيلدت نمزملا مزيتامورلا ةجلاعمل
 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةريطخ ةيبصع تابارطضاو يسنج فعض ىلإ يدؤي هلامعتسا ىلعو

 .19917 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو

 رفصأ هنأ الإ حافتلا مجح يف رمث هلو «ضرألا ىلع شرفي قرولا ضيرع تبن يربلا حافللا وأ :حوربيلا (5)
 طغض جالعو «باصخإلاو نيمستلا يف أبارش لمعتسي .«نجلا حافت» ماشلا يف ىمسي .ضبقلا ديدش

 .عادصلا جالع يف ناهدك لمعتسيو .لاهسإلا عطقيو «ناقفخلاو «لوبلا ةقرحو .ءارفصلاو ءمدلا

 بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .نانسألا عجو يف ةرغرغو

 . ١ ةيناثلا ةعبطلا «توريب .ةيملعلا
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 بييطتلا امأو «همونيلف سخلا امأف «بّيطم ٌسخ ةليقب ةليل لك لوانتي هنأ ؟سونيلاج» ركذ كلذلو

 «مونلا بيطرت ينعفني خيش مويلا ينأ يأ صيرح مونلا ىلع نآلا ينإف :لاق .هديربت هب كرادتيلف

 لوانتملا ءاذغلا مضه لامكتسا دعب امامح هيلع مّدق نإو «مونلا هاصعي نمل ريبدتلا معنأ اذهو

 .نيعملا معن هنإف سأرلا ىلع راحلا ءاملا ّبص نم ًاراثكتساو

 نأ ءاحصألا ىلع بجيف ؛تاجلاعملا يف هركذنف «كلذ نم ىوقأ وه يذلا ريبدتلا امأو
 مهتغمدأب رهسلا ررض اوقتيلو هيف اوطرفي الو هتقو يفو لادتعا ىلع هنم اونوكيلو مونلا رمأ اوعاري

 يشغلا نم افوخ مونلا هنع درطيو (156 ةموهددصن8) رهسلا ناسنإلا فلكي ام ًاريثكو ءاهلك مهاوقبو

 . (آ.هو5 ؟1(ةلثؤ) ةوقلا طوقسو (1ع ةالهعمم«)

 نطبلا نم (10 لعدمعمل طع 5000) ماعطلا رادحنا دعب ناك امو قرغلا مونلا لضفأو

 (1ط6 رقارقلاو (1طأء 8ةد1ءمعع) خفنلا نم هعبتي ىسع ام نوكسو ىلعألا (1طع ةطلمرصعم)

 الو لصتي الو بيطي الو لب ةريثك هوجو نم راض كلذ ىلع مونلا ْنِإف «طه:طمورنعصانك)

 نأ بجي كلذلف ءهبحاصل ذؤم  هررض عم وهو راض وهو .«بلقتلاو لملمتلا قرافي
 .ماني مث ءرادحنالا أطبأ نإ ايس سف

 نطبلا نم رادحنالا لبق (10811 ءالتمالا ىلعو ةوقلل طقسم ءيدر ىوخلا ىلع مونلاو

 لاح يف هب لغتشت امب ةعيبطلا هيف لغتشت امك لملمت عم نوكي لب ءأقرغ نوكي ال هنأل ءيدر ىلعألا
 . مضهلا دسفيف «ةعيبطلا هعم دلبتتف رّيحم جعزم ظاقيتسا اهضراع (1156 018650 مضهلا نم مونلا

 نوللا دسفيو (156 06ةهعءم0128) لزاونلاو ةيبوطرلا ضارمألا ثروي ءيدر راهنلا مونو

 ماروألا ثرويو ةوهشلا فعضيو لسكيو ء(1طع معا ع) بصعلا يخحريو لاحطلا ثرويو

 . ريثك (156 ؟67:5) تاّيمحلاو 1ع ةاءالنصوو)

 . هيف تناك امع ةعيبطلا دّلبتو هعاطقنا ةعرس هتافآ بابسأ نمو

 هرجهي نأ بجي ال راهنلاب مونلا داتعم نأ ىلع قرغ رمتسم مات هنأ ليللا مون لئاضف نمو

 . جيردت ريغب ةعفد

 ءأعرشو أبط راسيلا ىلع بلقني مث «نيميلا ىلع ئدتبي نأف مونلا تائيه لضفأ امأو
 راحلا نم هب نقحي امل ةديج ةنوعم مضهلا ىلع ناعأ (76 204ه:م62) نطبلا ىلع أدتبا اذإف

 ضارمألل ءئىيهي ءيدر مون وهف ءاقلتسالا امأو ءرثكيف هرصحيو (156 1هه6[3 ط00) يزيرغلا

 كلذو «(156 10226ا05) سوباكلاو (156 مهةلالؤأو) جلافلا و (1ط6 ةمهما65إ) ةتكسلا لثم ةئيدرلا

 مادق ىلإ يه يتلا اهيراجم نع سيتحيف فلخ ىلإ (156 ةدمع# 806566 لوضفلاب ليمي هنأل

 ىفعضلا ةداع نم (1ع« ةنمنه880ه) ءاقلتسالا ىلع م ونلاو (156 م5126 كنحلاو نيرخنملا لثم

 لب ابنج بنج لمحي الف «مهئاضعألو ,فعضلا نم مهتالضعل ضرعي امل ىضرملا نم
 نيرغاف نوماني ام اذه لثمو «بنجلا نم ىوقأ رهظلا ذإ رهظلا ىلع ءاقلتسالا ىلإ عرسي

 ناباب اذهلو .(16 مهتن12) نيكفلا نوعمجي اهب ىتلا 08/ءةلعمءو5 ه4 ماتقءاعو) لضعلا فعضل

 .كلذ يف مالكلا انيفوتسا دقو «ةيئزجلا بتكلا يف امهانركذ دق
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 عضوملا اذه نع رَخْؤي نأ بجي اميف :رشاعلا لصفلا
 ءهررض كرادتو هليدعتو (156 6مأأ05) عامجلا رمأ وه عضوملا اذه لثم يف ركذي امم

 كرادتو ةلّهسملا ةيودألا رمأ ًاضيأ انهه لاقي اممو .ةيئزجلا بتكلا ىلإ هيف لوقلا رخؤن نحنو
 يفو ء(1طع نعوم عمأ) جالعلا ىف انتلاقم ىلإ هضعب يف مالكلا رخؤن افيأ نحنو .اهررض ْ

 دهاعتي نأ ةحصلا ظفحتسم ىلع بجي لوقن اّنأ الإ ءةلهسملا ةيودألا ىف انمالك ىلإ هضعب

 (18ع ثفنلاو (15؟ لنةمط026515) قيرعتلاو (10 80) راردإلاو لهسلا (1طع 53522026 غا رفتسالا

 .هعضوم يف هفّرعنو هحضون امم (16 معمكأن2408) ثمطلاب ءاسنلا هدهاعتتو «6:«م660:3102)

 اهمجح ميظعتو اهنيمستو ةفيعضلا ءاضعألا ةيوقت يف : رشع يداحلا لصفلا
 دعب وه نميف امأ .«مظعتو ىوقت ةريغصلاو (1ع ؟ءءاأء 018355) ةفيعضلا ءاضعألا :لوقنف

 لدتعملا كلدلابف نينسملا ىف امأو «ةيذغتلابف وشنلاو (16 م6304 04 عئ5»0) ومنلا نس ىف

 (ضوصخ تانلا اذه ىف هلظناد نسفنلا ريطخو سن ذلاب ىلطتا مق :ءاهضختت نقلا ةمئادلا ةنضايرلاو
 «نيقاسلا فيصق ناك نم كلذ لاثم (156 طدهع) ةئرلاو (156 هطع5) ردصلل رواجم وضعلا ناك اذإ

 ظفحي يناثلا مويلا يف مث «يتفزلا ءالطلاب هيلطنو لدتعملا كلدلاو ريسيلا راصحإلاب هرمأن انف

 نأ الإ «ةضايرلا ىف ديزيو هلاحب كلدلا ًاضيأ ظفحي ثلاثلا ىفو «ةضايرلا ىف ديزيو هلاحب كلدلا

 . ([1مقل 2210825 01 دفا ذاوملا بابصتاو (2113:210ه 05 555957 فو ا عاستا ليلد رهظي

 . هصخت يتلا ةيئالتمالا (1طع لنده2لعمو) ةفالاو (1طع ة»:ءالنصو) مرولا ثودح وضع لك يف فاخيف

 نم هلعفن انك ام انصقن سنجلا اذه نم ءيش رهظ اذإو «ليفلا ءادو يلاودلا انهه فاخي امك

 هانكلدو هلجرب قاسلا رماض ىف ًالثم وضعلا كلذب انلشأو هانعج ضأو انكسمأ لب «كلدلاو ةضايرلا

 «نينفسلا ءاقعأل :بزاقس هع كلة اتكرأ قروب افلم أ ىلإ قراني نان دهاو لوألا ةقلدلا ندكع
 نأ رمأن مث «ءضرعلا لدتعم ّدشلا طسو طامقب هتحت ام طمةيلف «(786 5650 ردصلا الثم ناكو
 مث «قيقرلا كلدلاو .ميظعلا توصلاو . حايصلاو ديدشلا سفنلا رصحو نيديلا تاضاير لمعتسي

 . ةنيزلا باتك يف هرظتناف ء«ىصقتسم ةلمجلا هذهل ليصفت ةيئزجلا بتكلا يف كيتأيس

 تاضايرلا عبتي يذلا (1« :نعدع) ءايعإلا ىف :رشع ىناثلا لصفلا

 هثودح هوجوو عبار اهيلع دازيو ةثالث (11مل5 ه1 طع 21 عانع) ءايعإلا تاعفأ : لوقنف

 .(1طع اعمقأمم 121 8عانع) يدذمتلا و «(1ط6ع نلهع2هانو !ةانعنع) ٌىحورقلا ةثالثلا هفانصأف «ناهجو

 (156 06515عه605/ ىفشقلاب ىمسملا ءايعإلا وه دازي يذلا و : 16 1مالدصتصت2[غ01] !2عانع) ىمرولاو

 رهاظ يف هنم 0 ءايعإ ىحورقلاف . (156 جةاطءصنع 12انعاتع) ىفضقلاو «ىسبيلاو 555

 هاوقأو . 220م5 هانم هلق كللجلا روغ يف وأ حورقلا 8 هيسمش «م[5ءداعنم) دلجلا

 شخنك شخنب ٌسحأ امّبرو «هتكرح دنع هبحاص هب ٌسحي دقو «ٌسملاب كلذ سحي دقو «هروغ
 دتشا اذإو .«فعضب نوطمتن وأ ء(ملكطع مستعمله هه) ىطمتلا ىتح تاكرحلا نوهركيو .كوشلا

 ةداح ةقيقر لوضف ةرثك هببسو ءاومحو ضفان مهباصأ داز نإو «0((2ان15 30565222) ةريرعشق اودجو

 (1طعء ؟ءدوءاو) قورعلا يف ترشتنا ةئيدر طالخأ ةلمجلابو . ةكرحلا ةدشل محشلاو محللا نابوذ وأ
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 هب ىذؤي ام لقأو . ىذألا ةصلاخ تضفتنا دلجلا يحاون ىلإ تضفتنا املف ٠ اهتفآ ديجلا مدلا رسكو

 نإ (نانان5 ةه562528) ةريرعشقلا فقرجا# اليلق تكرحت نإف «ءايعإلا نم سنجلا اذه ثدحي نأ وه

 (1طءا655615) قورعلا ىف ىقبيو ةداحلا طالخألا اهنم ضفتنا امبرو ضفانلا تثدحأ ًاريثك تكرحت

 ْ . محللا يف ًاضيأ (1طع ءه7) ماخلا ناك امبرو ةماخلا

 ةكرحلا هبحاص هركيو «دّدمتو ةرارحب سحيو «ُضُْر دق هندب نأك هبحاص سحي يددمتلاو

 ةدّيج اهنأ الإ لضعلا يف ةسبتحم لوضف نم نوكيو «بعت نع ناك نإ اصوصخ ؛يطمتلا ىتح
 ضرعي ام ًاريثكو «لقثلاو ةفخلا لاح امهنيب قّرفيو حير نم وأ ءاهيف (5015818:6) عذل ال رهوجلا

 رّثو ام هذشأو «فانصألا رش وهو رخآ فالتخا كلانهف مات مون دعب ضرع اذإو «مات,ريغ مون نم
 . ةماقتسالا ىلع (30ا15هلن13: 850:65) لضعلا اياظش

 ةداعلا نم نخسأ ندبلا نوكي نأ وهف (16 ها ةصقت 209 181 عان©) يمر ولا ءايعإلا امأو

 ءايعإلا امأو .اضيأ دّدمتب هعم ٌسحيو ةكرحلاو ّسملاب ايذأتو ًانولو ًامجح خفتنملاب ًاهيبشو
 فافجلا هب طرفأ دق نأك هندب نم ناسنالا اهب ٌسحي ةلاح وهف (156 جواطعمنء [ةعادع) ىفضقلا

 نشخ دادرتسا لاسر (156 هطزانتت©) سوميكلا ةدوج عم ةضاير طارفإ نم ثدحيو ءضيبلاو

 . موصلا لامعتساو ءاذغلا نم لالقتسالاو ءاوهلا سبي نم ثدحي دقو «هدعب

 نع ثدحي نأ امإ ءايعإلا نأل كلذف (22هلءانوه ه1 182 عانع) ءايعإلا ثودح هجو امأو

 «ضرم ةمدقم وهو هتاذ نع ثدحي نأ امإو ءهّصخي هجو هجالع قيرطو «ملسأ وهو «ةضاير
 .هصخي هجو هجالع قيرطو

 اذإو «ةضايرلاب امإو ءاهتاذب امإ ءاهداوم بكرت بسحب ضعب عم اهضعب هذه بكرتت دقو
 نأ بجاولا نأ وهو «هلوقأ يذلا نوناقلا ىلع تابكرملا ريبدت ىلإ هتلقن تادرفملا ريبدت تفرع

 نوكي ّمهألاو ءاضيأ هنود وه ام ريبدت عم ًامامتها ٌدشأ وه ام ىلإ ءيش لوأ ةيانعلا لضف فرصي
 اذإو . رهوجلا لجأل امإو .فرشلا لجأل امإو «(126 م06 ةوقلا لجأل امإ :ةئثالث رومأل مهأ

 رخآلا نم دحاولا نوكي نأ الإ .ّمهأ وهف «ةثالث وأ نانثا طورشلا هذه نم بجاولا يف عمتجا

 (156 يمرولا ءايعإلا نأ اذه لاثمو .لوألا نم نينثالا مواقيف «لوألا نم نينثا نم ىوقأ

 نعو لادتعالا نع اذج دعب ناك نإ يحورقلا رهوج نكل «فرشأو ىوقأ امأ1 شدت 20137 121 8ا0ع)

 مدعي .ةوقلاو فرشلاب (1 زد ةقتتتت 3017 192 806) يمرولا ءايعإلا بجوم مواق يعيبطلا ىرجملا

 . (1 طع 111 312333326011/ 121810) يمرولا هيلع مدق دج دعب نكي مل نإو هيلع

 (1 طع مه لن ءان] 2105 250 طع 9/21811118) بؤاثتلا و ىطمتلا ىف :رشع ثكلاثلا لصفلا

 تراص اذإو مونلا بيقع ًاريثك ضرعي كلذلو ؛لضعلا يف ةعمتجم لوضفل نوكي يطمتلا

 . ىمحلا تثدحأ كلذ نم رثكأ تراص نإو ءاضفانو ةريرعشق راص ءرثكأ طالخألا كلت

 هضورعو .ّصقلاو كفلا لضع يف ضرعي طمم ضراعل يطمتلا نم برض بؤاثتلاو
 مضهلا دنع ناك ام هنم دّيجلاو .ءيدر وهف رثك اذإ تقولا ريغ ىفو «ببس الب ءادتبا حيحصلل
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 (156 ىطمتلاو (16ز28هنهو) بؤاثتلا لعفي دقو لضفلا عفدل نوكيو ٠ رخآلا (16 كنعم5)

 لبق م وحلا نع ةايكثالاو للحتلا ةلق و «(16 همه0ءه5200ه) فئاكتلاو دربلا ممهلنعن191108)

 يطمتلاو (1طع زنون منمع) بؤاثتلل ديج ةفصانم جوزمملا بارشلاو ءهرصاع عفد وهو «هئافيتسا

 هل عنام رخآ ببس كانه نكي مل اذإ (1طع مههلنعاس]ة00)

 دلل 0 [265ا0) يضاي رلا ءايعإلا جالع يف :رشع عبا رلا لصفلا

 ةريثك ضارمأ نم نامأ «(1ع هءعرءأدع 2 عانع) يضايرلا ءايعإلا جالعب ةيانعلا نإ :لوقن

 عم صقني نأ بجيف « (16 ان106201ا05 !2عانع) يحو رّقلا ءايعإلا امأف «(1طع 1697615) تايمحلا اهنم

 دهعلا ةبيرق مخت وأ ءتصقن طالخأ ةرثك اهب نرتقا نإو هببس يه تناك نإ ةضايرلا نم هروهظ

 ةيحان ىف لصح ام (1015501000) ليلحتو (16 ءالوعان2602) ْغا ارفتسالاو عوجلاب اهررض كرودت

 نم صقني هنأ الإ «ةيفيكلا ىف هتداع هب ترج امب لوألا مويلا ىف ىذغيو (01301976[1165 15©6561©)

 يف (6 731) ماخلاو ةيقن (156 7655615) قورعلا تناك نإف تابطرملاب ىلغي يناثلا يفو «هتيمك

 عفان برغلا نهدو .ةنّحسم ةيودأ ةوق هيلإ تذفنأ اذإ اصوصخو هجضني دق كلدلاف «يعملا محش
 ءانإ يف نهدلا يف ''"قلسلا لصأ خيبطو كلذ وحنو جنوبابلاو ثبشلا ناهدأو «كلذ نم ًادج

 لكو ( ةديج ةنشألا نهدو 5 عانلاو رامحلا ءاثق لصأ نهدو ا"”يمطخلا لصأ نهدو فعاضم

 . ةنشألا هيف ناهدألا نم عقي ام

 كلدلاب بلص ام ءاخرإ هتجلاعم ىف ضرغلاف «(16 :عمقز55 12 عانع) يددمتلا ءايعإلا امأو

 ذنم فورعم خنابسلاو ردنمشلا لمشت يتلا ةي ةيقمرسلا ةليصفلا نمو «نيتقلفلا تاوذ نم يعارز لقب ة 0غ(

 ؟لكأن اذام . هئامب يلطأ اذإ ليلآثلاو فلكلا جالع يف ديفي ءةفطلم ةدورب هيف .برعلا دنع هدئاوفب مدقلا

 .1948 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ

 قاروألاو «عيرفتلا ةليلق ةيدومعو ةليوط قاس تاذ ةبشع «ةيزابخلا ةليصفلا نم يورغ تابن :يمطخلا ()

 قاروألا صلختسم لمعتسي .ةفيثك تاريعشب ةاطغمو يبلق اهلكش .هصصفم مجحلا ةريبكو ةطيسب

 ؛جرخلا ةحتف مالآ دض ةبطرم ةدامكو .«نمزملا كاسمإلا ةلاح يف ةنيلم ةدامك ةيمطخلا تابنل روذجلاو

 « ةئللاو مفلل رهطم ليسغك ًاضيأ لمعتسيو دربلا نع ةجتانلا ةيبعشلا تالزنلا تالاح ًايبعش جلاعي امك

 راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةّئللاو نانسألا مالآ فيفختلو

 ظ 14941١. «ةيناثلا ةعيطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا

 ًايغز رثكأ هطويخو هقروو «فورعملا مركلا ناصغأب ةهيبش طويخو قروو ناصغأ هل تابن :روشافلا (*)

 نم جرختسي .ديقانعلاب هيبش نوللا رمحأ رمث هلو «هطويخب قلعتتو «تابنلا نم اهنم برقي ام ىلع فتلتو
 00 هيمسي «ةيلعافلا ديدش لهسمك لمعتست يهو «ةقراح ةهبنم. ةفيرح ةراصع ةتبنلا هذه روذج

 نم جتانلا يدبكلا صخغملا ىف ىفو .نونجلاو .عرصلاو ( ءاق اقستسالا جالع يف لمعتسيو .انارشافلا ريصعأال

 راد «نيدلا سمش دمحأ : انيدجعو ًاميدق باشعألاو تاتاينلاب يوادتلا .ءارفصلا تايمحلا ىفو .دودلا

 ١494١. «ةيناثلا ةعيطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا
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 تجر برجا تمس عتجلا دو «مامحتسا لك دعب نهدتيو ءزاج ةثالث وأ نيترم مويلا يف نزبألا

 بطر ءاذغب ىذغيو «لعف هيلع نهدلا حسم داعي نأ ىلإ هعم نهدلا فاشتناو (126 768561]) قرعلا

 ءايعإلا اذهو . (16 ان1هعئمان5 12 عانع) يحورقملا نم جوحأ ءاذغلا ليلقت ىلإ هنإف رادقملا ليلق

 غارفتسا نم دب نكي مل ةظيلغ لوضفل هتاذب ًاضراع ناك نإو ءايعإلا شفتو ةضايرلا هللحت

 نوم الا ايوركلاو نوممكلا لثم هلا ةددَِم مير تيسب تناك نإو (180361128100)

 ءاخرإ ةثالث رومأ هريبدت يف ضرغلاف «(1طع ذهل ةصصتة[غهد/ 121 عانع) يمرولا ءايعإلا امأو

 نيللا كلدلاو رتافلا ريثكلا نهدلاب كلذ متيو . لضفلا م غارفتساو «نخس ام ديربتو «دذمت ام

 نم هيف رّيغي الف يفشقلا امأو .ةحارلاو اليلق ةنوخسلا ىلإ لئاملا ءاملا يف ثبللا لوطو أدج

 راحلا ءاملا نإف «ةنوخس دازي نأ بجي هيف محتسي يذلا ءاملا نأ الإ «ءيش ء ءاحصألا ريبدت

  فثك نإو  هنإف «هايملا نم درابلا ةّرضم لثم هيف ةّرضم ال هنأ عم دلجلل فيثكت هيف دج
 اذه لب .«هدلج لخلخت هتفاحن ببس ناك امبرو ءفحن دق ندب ىف هدرب ذوفنل ةرطاخم هيفف

 «نيلو قفر ىلع (106[0:8[865 56©65«6©) دادرتسا ةضاير لمعتست يناثلا مويلا يفو .رثكألا وه

 للقيو «هدلج فثكيل ةعفد درابلا ءاملا يف ٌجزني نأ رمؤي مث لوألا مويلا لاحك مامحلاو

 ناذهو ءهب فّيكت دقو «ةرارحلا نم همواقي ام هيف اندب يقليو ةبوطرلا هيف ظفحتو هللحت
 «ثكمي ملو لاحلا يف جرخو هيف جنا اذإ ًاصوصخو «هدرب ةلئاغ عفد ىلع نانواعتي ناببسلا
 دنعكلذي نأ نكمي نكل ريسي تطرم ءاذكب: زاهنلا ةروسخم ئدتو هغم نامأ ال ككملا نافذ

 ١ . ىرخأ ةرك ةيشعلا

 . نيلو قفرب اهنهدي ذئيحف ءهنطب لضع يف ءايعإب سحأ نوكي نأ الإ «هنطب هب نبيصي

 (ةقود#) ءايعإ لكو .ةرارحلا ديدش هؤاذغ نوكي نأ قوت عم هيف دزيلو هئاذغ يف عسوتيلو

 دادرتسالا ةضاير لمعتسي مث .هثودح عنمي ءايعإلا رثأ ءادتبا عم اهكرت نإف «ةكرحلا هببس نوكي

 اهتافقو يف تاكرحلا كلت نيب اميف كلدلا اهللحيو ءدلجلا ىلإ داوملا ةلدتعملا ةكرحلا عفدتل

 ثدحأ نإءاصوصخو دحلا زواجم رمألاف ءًاضفان مامحلا ثدحأ نإف «مامحتسالاب هلاح فرعيو

 نم ًائيش مامحلا ثدحي مل نإو . جازملا حلصيو « غرفتسي لب محتسي نأ بجي الف ذئنيحو ( ىمح

 .هب عفتنم وهف كلذ

 لغتشا مث «بجي امب ءايعإلا ًالَّوأ رّبدف ةماخ وأ ةدماج طالخأ يعملا قورع يف ناك نإو

 .اهجرخيو اهفطليو ةماخلا جضني امب

 كرتو . مضهأ نوكسلا نإف «تاضايرلا كرتو نوكسلاب ذئنيح هيلع ريش *أ ةريثك تناك نإف

 ينغي ال كلذ نإف . جاضنالا لبق ًاضيأ لهسي الو ءماخلا ىقبيو يقنلا جرخي رثكألا يف هنإف دصفلا

 قفرب هيلع هلامعتسا نكيلو «ندبلا يف ماخلا رشنيف انحخسم هيطعت الو راردإلاب سأب الو يذؤيو

 . لدتعم ردقبو
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 موثلا لخو ربكلا لخو "”ليبجنزلاو "”ربكلاو ''”لفلفلا هتيذغأ يف لعجي نأ بجيو
 روهظو جضنلا دعبو .ردقب ةفورعملا 2''تانشراوجلاو ًاضيأ اهمارجأو '*”ناغرتسالا '*”لخو
 ءردأو جضنلا متيل بارشلا لمعتساف «بلغألا جضنو (56لذصعماك ه6 طع انته6) لوبلا يف بوسرلا

 . (1طع ؟؟هدصن) ءيقلا لمعتسي الو قيقرلا فيطللا هبارش نكيلو

 لاوحألا نم تاضايرلا عبتت ىرخأ لاوحأ يف :رشع سماخلا لصفلا
 (156© بيطرتلاو (156 ه«مدهومد) لخلختلاو (16 م فئاكتلا ىهو ظ

 (16 ؛هانعنع) ءايعإلا ريبدت ىلإ لقتنن مث «لاوحألا هذه يف الوأ ملكتنف .«طرفملا 11 ظ

 . هسفن ءاقلت نم نئاكلا

 كلدلا نم .ندبلل ضرعيام [ريثكو «ندبلل ضرعي (16 ه»مو55:08) لخلخت كلذ نمف

 وأ لوضف ةرثك وأ ضيباق ءىش وأ درب نم ضرعي (126 0ه0206558002) فئاكت كلذ نمو

 نوكي وأ «(2ه:6و ه؟ طع ةاعنم) دلجلا ماسم ىف اهسابتحا ىلإ كلذ يذدؤي اهتجوزل وأ اهظلغ

 . ةقباس بابسأ نع نوكي نأ ريغ نم روغلا نم هتبذج ةضاير ببسب (156 ههه0عم5305) فئاكتلا

 قّرعتلاو (160 مة مم) ةكجتلا ءاطيإو نوللا ضايب هتمالعف ةىشيقو درب نم ناك اهامأ

 ةراح تامامحب أومحتسي نأ بجي ءالؤهف «ةضايرلا ذنع ةرمحلا نقلا نوللا دوعو (2ءعوم1220102)

 ةعلضم «ةريزغ اهعورف ءمس ١0 ىلإ اهعافترا لصي ةرّمعم ةيبشع تاتابن «ةيناجنذابلا ةليصفلا نم :لفلفلا )١(
 وأ راحلا معطلا وأ ةفارحلا نم ةجردب زّيمتي هعاونأ فلتخمب تابنلا نم عونلا اذه .نوللا ءارضخ ءلكشلا

 لباوتلا نم عونك راضخلاو ماعطلا ىلإ فاضت وأ لكؤت دق ةفاجلا وأ ةجزاطلا لفلفلا رامث .ًانايحأ ولحلا

 ١991. توريب «ةفرعملا راد .ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . ةيّهشملا

 .[ربك :ةدام «طيحملا سوماقلا] . لحنلا هب ءيجي ةوالحلا ديدشب سيل سباي نصيبخ :ربكلا (6)

 هقاروأ دصحت .ةليوط ةيئاوه قوس ةدع هل يرطع بشع وه .ةديدع عاونأ هنم رمعم تابن :ليبجنزلا ()
 ظفحت مث تارم ةدع يركس لولحم يف لصفتو عمجتو ةيضرألا هقوس علقت «لوبذلاب أدبت امدنع

 1٠١ ىلع يوتحي .لباتو جالعك دنهلاو نيصلا يف فرع ءايسأ برغ بونج يلصألا هنطوم ..لامعتسالل
 عطق لسعلا عم جزم اذإ «حيرلاو «ماروألل ءللحم ءفاج «سباي ءراح .مارغ لك يف ةيرارح ةدحو

 يف ديزي ؛ةهكنلا بّيطو ؛توصلا نّسحو «نيتئرلا ةبصق ىقنو ءردصلا نيلو «لاعسلا نم عفنو «مغلبلا
 ؟لكأن اذام .ءفدلاب رعشيو «قرعلا ديزيو «ةيومدلا ةيعوألا عسوي .يونملا لئاسلا قفدتو ةيسنجلا ةوقلا

 .1997 .توريب «ةفرعملا راد ؛«يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ

 2 .[للخ :ةدام «برعلا ناسلا] .هريغو بنعلا ريصع نم ضمح ام وه :لخلا (5)

 . ةداتهعمادس تاتابنلا نم عون :ناغرتسالا ((4)

 «برعلا ناسل] .هلثمب نشخلا ءيشلا كح وأ شورجم وهف ًامعان حبصي ىتح قدي ام لك :شراوجلا (7)
 .[شرج : ةدام
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 ةراج ةنبطل ناهز, ةارتق قروب ةاود رعو ىقتح اهتئارق ىاعو:«زارحلا لدعم هزار نلعت او زرتتيو
 . ةللحم

 «تامالعلا كلت مدع مهتمالعف «؛ةضاير نم كلذ يف (156 همعدةدهو) نوعقاولا اأو

 لضف كانه ناك نإ «(156 ةءءعءانه#) ضفنلا هجالعو . (10 5ء لنىؤإن هد ةانم) دلجلا خسوتو

 . (10 ةهداهأ) خيرمتو مامح نم للحي ام لامعتساو

 مامحتسالا ىلإ مهف «كلد ةوق وأ رابغ نم كلذ يف (156 همءادجءند89 نوعقاولا امأو

 ضرعي دقو .هدعبو مامحلا لبق نيل اكيلدت اولكلدتيلو «ناهدألاب خيرمتلا ىلإ مهنم جوحأ
 صضرعي دقو «(156 ©«مهه5155) لخلختلا عم فعض كلدلا ةلق عم ةضايرلا يف طارفإلا بيقع

 ةضايرب اوجلاعي نأ يغبنيف :نئاوخملا مامحلا نمو ءاضيأ طرفملا (1ع همزأؤ5) عامجلا نم

 «ضباق نهد عم (156 ط202655) ةبالصلا ىلإ سباي كا]دبو (0:2[865ا0976 هئءمهن5©) داد :ركسالا

 كلذكو .اليلق يه ام ّرحلا ىلإ وأ دربلاو ٌرحلا يف ةل.'دعم ةيمكلا ةليلق ةبطرم ةيذغأ اولوانتيو
 سبي ضرع وأ 5-5 مغ وأ (1م5هم212) 50 وأ (1/ءوزمعو5و) فعض ضرع نإ نوعنصي

 ةضاير مهقفا وي مل «(ةقوتنستاة60ه5) ءارمتسا ءوس .الؤهل ضرع نإف بضغلا نم (101865:)

 مامحتسالا طرف نم ضرعي دقو . ةتبلا تاضايرلا نم ءيش الو (0:2[165غ106 ه>ء56©) دادرتسالا

 اصوصخو «ةبوطر لضفب هئاضعأ ىف ناسنإلا ٌسحي نأ هفرتلاو بارشلاو ءاذغلا نم راثكتسالاو

 : ترجل اينطلا'ىلإ كلذف قاس بيس نم ناك نإ: «ءاضعألا لامفأب تيقت انهنإ :ىتخ ةلاشل ىف
 بجيف «مامحلا نم باطرتسا ةَّدش وأ «ةعد طرف وأ «برشك ًابيرق هانددع امم رمأ نم ناك نإو
 . نخسلا نهدلا نم ليلق ءيش عم وأ «نهد الب اسباي انشخ اكلدو ةيوق ةضاير اومشجي نأ

 طء يفشقلا ءايعإلا سنج ج نم وهف .هندبب هبحاص هّسحي يذلا طرفملا سبيلا امأو

 . هئيعب جالعلا كلذ هجالعو («212وزنءوغ057 1208انع)

 (156 :م02[ة56ة15 هسفنب ثداحلا ءايعإلا جالع ىف :رشع سداسلا لصفلا

 ١ 121811ع)

 طلخلا ىف وه له هنا لاح فّرعتي نأ بجيف (186(2 01662005 ؟ةانوانع) ىحورملا امأ

 ىف و ىلع لدن ءاهجراخ وأ (256 ؟هووءاو) قورعلا لخاد هل نحيوملا (1طع طانتققم101)

 ةرثك يف هتداعو ةفلاسلا ةيذغألا لاوحاو (ةملع ه2 طع نعضمع) لوبلا نتن (1ط6 ؟65565) قورعلا

 هنأ هبورشم لاحو جالع ىلإ هايإ اهجاوحإ وأ «هنع اهئافتنا ةعرسو اهتلق وأ ٠هقورع يف لوضفلا دّلوت
 .زراب وهف الإو «(1ط6 ؟ءووءاو) قورعلا يف وهف , لئال دلا هذه تلد نإف ءأردك وأ ءًايفاص ناك له

 «دادرتسالا ةضاير هيف ىفك ءايقن قورعلا لخاد ناكو ةجراخ لوضف نم ءايعإلا ناك نإف

 . ةضايرلاب ثداحلا يحورقلا باب يف لوقملا ريبدتلا نم هاندروأ امو

 هعيوجتو هميونتو هعيدوتب كيلع لب «ةضايرلاب هل نضرعتت الف ءرخآلا مسقلا ناك نإو
 .هاندروأ يذلا طرشلا ىلع مامحلا لمتحا نإ لدتعملا ءاملاب همامحإو نهدلاب ةيشع لك هحسمو

 ؛ءاذغ ةرثك الو ةجوزل ةرثك هيف نوكي ال امم ءاسحألا سنج - نم هسوميك دوجي امم لق امب هَّذْغَو
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 يلسعلا نيبجنكسلا ةبرشألا نمو ؛همحل فطل امم ريطلا موحلو ''"سوردنخلاو ريعشلا لثم اذهو

 .ٌردم جضنم هنإف ةفصلا هذهب بارشلا هعنمت الو «قيقرلا ضيبألا بارشلاو لسغلا ءامو

 اذه نغي مل نإف «قيقرلا ضيبألا ىلإ جّردتي مث «ةريسي ةضومح هيف امب ًالوأ أدبي نأ بجيو
 الإو ,تدصف مد هعم وأ أمد بلاغلا ناك نإف «بلاغلا غرفتساف (ةتسسصقنن/ طلخ كلانهف «ريبدتلا
 ظ . مدلا رمأ نم ىرت ام ىلع تعمج وأ تلهسأ

 .ةوقلا تفعضتسا اذإ اذه نم ًائيش لعفت نأ كايإو

 نمو (156 ؟6556]) قرعلا نم وأ (1طع نعصع) لوبلا نم وه طلخلا سنج ىلع كلالدتساو

 دّيجلا نأ تمهوت نإف «ءيدر ليلد وهف ءدّيجلا كريبدت عم مونلا عنتما اذإف ءرهسلاو مونلا لاح

 (1طع 1مصصقأتنتع ةئينلا مدلل نأ و (1طء ؟؟55©ك5) قورعلا يف ليلق (15ء ط1000) مدلا نم

 لب ءريثك ناخسإ هيف ام هيقست هيقست ال نأ دعب فطلي ام هقساو همعطأو هحرأف .ةبلاغلا ىه طالصتمان55)

 تلعج .(ةوقاتافطلملا ديزت' نأ ىلإ تجتحلا نإف «ئلسعلا قييجتكسلا لثم عيطقت هيف ام ةقسا
 وأ ينومكلا ىلإ تررطضا نإو .لفلفلا نم ًائيش هيقست يذلا ريعشلا ءام يف وأ ماعطلا يف

 رادقم مونلا دنعو هدعبو ماعطلا لبق ىرت امك تيقس «(156 طانا301055) طالخألا ةجاجفل يلفلفلا

 نأ تقّمحت نإف ءناخسإلا يف ّدحلا زواجي هنإف ,ءيجندوفلا مهل حلصي الو «ةريغص ةقعلم

 ءاضعألا ىف اهنكل «(156 7؟655615) قورعلا ىف تسيل (156 15081211116 110150201015) ةئينلا طالخألا

 غلبي ام تاما نم مهتيقسو «ةجزللا ةكرملا ناهدألاب تاودغلاب ةصاخ مهتكلد ةيلصألا

 يجندوفلا مهيقستو ةرارحلا لدتعم ءامب مامحتسالا مث «ليوطلا نوكسلا مهمزليو هناخسإ دلجلا

 ىلإ ماعطلا لبق تجتحا نإف «ةضايرلا لبقو ماعطلا لبق نوكي نأ بجي نكلو .فوخ الب

 ناك امهيأ نم نكيلو «يلفالفلاو ينوّمكلا لثم لب ءيجندوفلا لثم ًاذفنم أيوق هقست الف «ئرمم

 . يلجرفسلاو أريسي

 ةيضرعلا ةرارحلا ديدش ندبلا نوكي ال ىتح لّمأتت نأ دعب اهنم هيقست ام نوكي نأ زوجيو

 :هله ةيقست ثنأو'

 8ع و[ 5 مف 5 5-90 1 05 5 .٠

 عم وأ ءاهدحو كلذ ريغو 7 رت وهلا تيعلاو جنوبابلا نهدب حسملا ءالؤه عفبيو

 نأ تفّرعت اذإو «تيزلا نم ًافعض رشع ينثا عم جنايزارلا وأ "”جنايزارب ىوقي وأ «عمشلا

 .رغصألا لمهت ملو مظعألا تدصق ءأعم اجراخو قورعلا يف طالخألا

 . ةطنحلا : سوردنخلا 60

 ريثك «ةيوفشلا ةليصفلا نم يعارز يرطع يبشع لقب وهو شوقدرملا وأ شوقدربلا وأ :شوجنزرملا (؟)
 دراط ؛ةدعملل وقم وهف ءاثيدحو ًاميدق ًايبط ةماهلا تاتابنلا نم وه .ابوروأ يلصألا هنطوم .ناصغألا
 يوادتلا .ًاروطقو ءاقوشن ةظيلغلا حايرلاو «ةبوطرلاو ماكزلاو .ةقيقشلاو عادصلا نم عفني « حيرلل

 . ةيناثلا ةعبطلا ؛ تاوريب .ةيملعلا بتكلا راد . نيدلا سمش لمح ءائيدحو ًاميدق باشعألاو 'تاتابنلاب

 ١.

 .ةيودألا نم عون :جنايزاربلا (©)
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 نزوب ''”نويلاسارطف هيلع تدز تئش نإو «يلفالفلاب مضهلا دصق ًالوأ تدصق ايوتسا نإف
 هبرش نم صقنت نأ دعب يجندوفلا نم ًاريسي هب تطلخ تئش نإو ءًاراردإ ذشأ نوكيل نوسينألا

 ام يذلا نوكي امدنع فرصلا يجندوفلا هرخآب ىقبي ىتح كلذ ىف ديزت وأ «ىلفالفلا وأ ىنوّمكلا

 قورعلا جراخ وه امب ةيانعلا كيلع تيقبو ضفتناو (618650) 9 لق ط6 «ةووماو) و يف

 . (1طع 7655ع]و5)

 نأ يغبنيف نارمألا مهيف عمتجملا ءالؤه امأو .لوألل راض اذهل عفان تملع امك يجندوفلاو

 مهلاهسإو مهئيق ىلإ ردابت ال نأ بجي كلذلف «لخاد ىلإ وأ جراخ ىلإ هبذج دتشي ام لك مهبنجت
 الو (1طع ةمعم) جاضنإلا و (160 لتؤوؤءهعا) عيطقتلا و (1ط6 6((2ه11208) فيطلتلاب آل وأ مدقتت مل ام

 مهكلداف (1طع نءمع) لوبلا حضنو نوللا نسحو (16 ؛28ان#) ءايعإلا نكس اذإف ءأضيأ مهضيرت

 مل نإو «كرتاف ضرملا نم ءيش مهدواع نإف ءبرجو ةريسي ةضاير مهضيرو ًأريثك ًاكلد
 خيرمتلاو مامحتسالا نم مهبجاو غلبي نأ ىلإ هيف ًأجّردتم مهتداع ىلإ مهب رمتساف مهدواعي
 (:عدع) ءايعإ ءالؤه نم ادحأ دواع نإف .مهناهذأ ةوق يف دزف رمألا رخآ يفو «ةضايرلاو كلدلاو

 نإو «دادرتسالاب هربدف «ءحورق ٌُسح الب هدواع نإو ؛كريبدت دواعف ء(انل655) حورق سح عم

 . هحرأف « سوسحم يوق ءايعإ رهظي ملو لئالدلا تطلتخا

 هجالعو « طلخ ةءادر الب ءالتما وه انهه هببسف (16 [هدوأود ؟ة2انعانع) يددمتلا ءايعإلا اًمأو

 يذلا ندبلا يفو (41(2مان108[2 01 6811260) ريبدتلا فيطلتو ءدصفلا جازملا ةئيدرلا نادبألا يف

 امب دعب نم ناعي مث ءهدحو (10 015560:) عيطقتلا و (16 108[62102[[2) فيطلتلاب وه نحن هيف ملكتن

 (1طع ؟مع5مءان0م0) دصفلا ىلإ ةردابملا هجالعف «(1ع 1هقدعتت3[ه7 ؟2خعانع) ىمرولا أه بجي

 ؛ (1دء ؟ةانعسع) ءايعإلا لّوَأ هيف رهظي يذلا وأ ءايعإلا رثكأ هيف يذلا وضعلا انسب از يذلا قرعلا نم

 تجيتحا اميرو ءاضعألا نيب هيف توافت ال ناك نإ (156 7معلتدم كناه2عمان5 ؟لعاه) لحكألا نمو

 نكمتيف هرخؤت الو رهظي امك لّوألا مويلا يف دصفاف «ثلاثلا يف لب «يناثلا مويلا يف هدصفت نأ

 ريعشلا ءام لوألا مويلا يف هؤاذغ نوكي نأ بجيو «ءءاشع هدصفاف ثلاثلاو يناثلا مويلا يفو « هيف

 .هدحو ريعشلا ءامف تضرع نإف ىّمح ضرعت مل نإ ًاجذاس سوردنخلا وسح وأ

 .زوللا نهدك لدتعم وأ دراب نهد عم كلد يناثلا مويلا يفو

 نارها كمربلا لدم كف اتحللاو ةلكراملاو ةيطرقلاو ةيكخلا لكم كبلاغلا ويلا فو
 مويلا يف مهربص ليع اذإ مهنكلو «نكمأ ام ءاملا برش نم مايألا هذه يف نوعنميو .ًاجابديفسا

 رتم فصن وحن اهعافترا غلبي «تايميخلا ةليصف نم ةرمعم «ةيلوح ةيئانث ةلقب : سْفَركلا وأ نويلاسارطف )١(
 . ةرضخ ةبرشم ةريغص اهراهزأ . ةيريصع ةريبك ةليوط قانعأ تاذ ةحنجمو ةنئسم ةبكرم اهقاروأ ءرتم ىلإ

 ًايموي حدق فصن «هقورع رصعتو ءءاسحلا عم خبطيو ءةطلسلا عم ًائين لكؤي :ًايلخاد سفركلا لمعتسي

 «قاّنخلاو «تاناطرسلاو «تاجارخلاو ء.حورجلا دض :ًايجراخ .مزيتامورلا ةجلاعمل موي (؟١-5١) ةدمل

 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا .لصافملا باهتلاو

 ١18١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ءةيملعلا
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 نأ كايإو .اجوزمم وأ ًاقيقر ضيبأ ًابارش وأ لسعلا ءام اوقس ؛مهماعط اوئرمتسي ملو ثلاغلا
 ريغ ءاذغلا بذجنيف «مهتجاح ةمتت ةعفد (156 672012008) تاغارفتسالا هذه رثإ مهيذغت

 تعزانو هب ةدعملا تلخب لق اذإ ءاذغلا نأ اهدحأ : ةثالث هوجول (0765وا5) قورعلا ىلإ مضهنملا

 بذج تتاعأ امير لب «هب لخبت مل رثك اذإ امأ «ةبذاجلا (16 انا»ثم دبكلا ةوق ةكساملا اهتوق

 دوجي ال ريثكلا نأ يناثلاو «هدعب ام ىلإ سايقلاب مدقتم ءاعو لك كلذكو ؛ةعفادلا اهتّوقب دبكلا

 زجعتف اريثك ءاذغ (126 7655615) قورعلا ىلإ لسري ريثكلا نأ ثلاثلاو :ةدعملا ىف همضه

 .همضه نع اضيأ (1طع دفا قورعلا

 ىتلا ىهف ةئطخملا امأف .ةقلخلا ىف (عمده عمنا هللو) ةونمم امإو ؛ نات امإ نادبألا هذه

 و لواطتملا ريبدتلا أطخب تقولا ىف ةئيدر ةجزمأ تبستكا دقو «ةلضاف ةيلبجلا اهتجزمأ

 ةئطخملا امأ «ةلضاف ريغ لصألا ىف اهتجزمأ ىتلا ىه (2ه0هععءهناهللإل) ةؤنمملاو .اهيف ترقتسا

 .ةناذنلا ةففيمن لادع نم تكل > ىلع ندع قكؤي يديقلاد جلاعتل ةيمكلاو ةيفيكلاب اهؤطخ فّرعتيف
 : اهتنس: عرش وأ لوألا اهجازم نم اهلاح داسف عقو يتلا يهف (00مععمناهللر) ةّونمملا امأو
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 ثلاثلا ميلعتلا
 (11عع122ع2 101 010) خياشملا ريبدت ىف

 لوصف ةثس وهو

 ( 2 عوسعم 40+ 010) خياشملا ريبذت يف َىلك لوف :لوألا لصفلا

 رثكأ شارفلا يف ثبللاو «مونلا ةلاطإ نم أعم نخسيو بطري ام لامعتسا يف مهريبدت ةلمج
 (156 مغلبلا جارخإو مهلوب راردإ ةمادإو ةبرشألاو تامامحتسالاو ةيذغألا نمو «نابشلا نم

 نأو «(156 ط1200ء) ةناثملاو (12ء ذصغءوأنصعو) يعملا قيرط نم (5:02361) مهدعم نم ماا ععم)

 وأ بوكرلا مث «نهدلا عم ةيفيكلاو ةيمكلا يف لدتعملا كلدلا ًادج مهعفنيو مهتعيبط نيل مادي

 دّهعتي نأ بجيو ءىَنتُيَو كلدلا هيلع داعي مهنم فيعضلاو . بوكرلا نع نوفعضي اوناك نإ يشملا
 هبني كلذ نإف ؛مونلا دعب نهدلاب اوًحرمي نأو «لادتعاب راحلا ًاصوصخو ًاريثك رطعلا نم بّيطتلا
 . بوكرلاو يشملا لمعتسي مث «(156 1121 م0: ةيناويحلا ةوقلا

 (10 مماتهما ه4 طع 010 مع25025) خياشملا ةيذغت ىف : ىناثلا لصفلا

 (7556 مضهلا بسحب ثالث وأ نيترك يف ىذغيو ؛اليلق ًاليلق خيشلا ءاذغ قرفي نأ بجي

 دعب ةعباسلا يفو «لسعلا عم ةعنصلا دّيجلا زبخلا ةثلاثلا ةعاسلا يف لكأيف هفعضو هتوقو ذ8650)

 نإف .ءاذغلا دومحملا ماعطلا ليللا برقب كلذ دعب لوانتيو «هركذن امم نطبلا نّيلي ام مامحتسالا

 «(/1طع مطلععمت) مغلبلاو ءادوسلا دلوي ظيلغ ءاذغ لك اوبنتجيلو ًاليلق هئاذغ ىف ديز ايوق ناك

 ليبس ىلع الإ ,«(1ط6 مدلنهدءهاق) لباوتلاو (15عأ !ءةصدقتعط) خيماوكلا لثم ففجي فيرح داح لكو

 ناجنذابلاو حلاملا لثم لوألا فنصلا نم اولوانتف مهل يغبني .ال ام كلذ نم اولعف نإف ,ءاودلا

 أطخلا اولعف وأ .ءاثقلاو يفرلا خيطبلاو محللا بلصلا كمسلا لثم وأ «ديصلا موحلو ددقملاو

 لمعتسي نأ بجي امنإ لب ءّدضلا لوانتب اوجلوع «نبللاو ''”ةانحصلاو خيماوكلا اولكأف يناثلا
 ءايشأب ًانايحأ نودواعي مث «تابطرملاب اوذغ اوقن اذإف ءًالوضف مهيف نأ ملع اذإ تافطلملا مهيف

 وذغي نبللا نإف اعجب الو ةكح الو ,(156 ج6طلهددعد) نطبلا وأ (156© اناأم) دبكلا ةيحان يف ًاددمت

 .حلاملا ريغصلا كمسلا نم عنصي ماعط :ةانحصلا )١(
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 ندستبو ا ريثك مدعي ال هنأ هيضاوقع نع ةتألا ويلوب رن تالاو ؟'" رقاولا نبل" قرأ و. .تويطوتو

 ءًاصفع ًاتابن نوكي ال ىتح ىعرملا دّهعتي نأ بجيو . لسعو حلم هعم ناك نإ اميس الو ًاعيرس

 :ةسدولملا نيدنق وأ فتاح وأ نرخ

 ثاّركلا نم ليلقو «سفركلاو قلسلا لثم يهف خياشملا اهلوانتت يتلا هكاوفلاو لوقبلا امأو

 نييلت ىلع نيعيل مهماعط لبق ًاصوصخو .(16 هز]) تيزلاو (156 ؟ءعمصعه) يّرملاب ةبّيطم اهلوانتي

 نم ىئبرملا ليبجنزلاو «هب اوعفتنا هل نيداتعم اوناكو تاقوألا يف موثلا اولمعتسا اذإو ؛ةعيبطلا

 ففجي ام ردقب ال مضهيو نخسي ام ردقب نكيلو ؛ةّراحلا تايّئرملا رثكأو .مهل ةقفاوملا ةيودألا

 .ندبلا

 لعفني الو نيخستلاو مضهلا قيرط نم هذه نع لعفني امنإ ةبطرم مهتيذغأ نوكت نأ بجيو
 يف صاجإلاو نيتلا ؛هكاوفلا نم مهنادبأ قفاويو مهعئابط نييلتل هنولمعتسي اممو فيفجتلا ىلإ

 نوكي نأ بجي اذه عيمجو .ءاتش تقولا ناك نإ لسعلا ءامب خوبطملا سبايلا ''”نيتلاو .فيصلا
 ا ِ 49 2 1 1 5
 «تيزلاو يّرملاب ابيطم حلملاو ءاملاب خوبطملا باللبللا اضيأو .«مهعئابط نييلتل ماعطلا لبق

 نلإف يدرك نر يفر للا هيام يذ رأأو جفال نم داير لج از ىادسبلا لصأو

 اموي نيلت فناكاثإو . ىنغ قلزملاو لهسملا نعف :موي نود أموي نيل ىلع رمتست : مهتعيبط تناك

 داق وأ 52 لا وبسم

 «لدتعم «فيطل «ةيذغتلا رصانع نم هيف عمتجا امل كلذو «يناسنإلا مسجلل تابورشملا عفنأ نم :زعاملا نبل )١(

 انؤاذغ .رقبلا نبل ةميق نم ربكأ ةيئاذغلا هتميق . سبايلا لاعسلاو «قلحلا حورق نم عفان «نطبلل قلطم ءبطرم
 /١99. «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ

 ةدحو ١ ىلع يوتحي .ءاودو ءاذغ هولمعتساو نويقينيفلا هفرع دقو «ةيتوتلا ةليصفلا نم رجش :نيتلا (؟)

 بهذي «جارخلاو «لمامدلاو ءمفلاو . موعلبلا جالع يف ديفمو كشف .مارغ ٠ لك يف ةيرارح

 نمس نوسينألا عم ًاحابص ًاموي نيعبرأ ةدم هيلع روطفلا ءرملا مواد اذإ .لوبلاو مضهلا رسعو ءروسابلا

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ءيش هيف هلدعي ال ًانيمست

 .199ا .توريب «ةفرعملا

 لوط غلبي .ةيقيلعلا ةليصفلا نم وهو ءرجشلاو تاعورزملا ىلع فتلي شرتعم يبشع تابن :بالبللا (*)

 كاسمإلا ةجلاعمل بارشك راهزألاو قاروألا بلحتسم وأ روذجلا يلغم لمعتسي «راتمأ ةعضب هقاس

 ؛ توري ؛ةيملعلا بتكلا راد هنا ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا . نمزملا

 ظ ١481١. «ةيناثلا ةعبطلا

 لخدي راع ناش يو كاسل ع رك رو «ةبكرملا ةليصفلا نم يغبص يعارز تابن : مطرُقلا )5

 «قرألاو «بلقلا ىضرمل ةرثكب فصوي ميدقلا يف ناك .روطعلا ةعانص يف هنم جرختسملا تيزلا

 يف طقف ةطيسب ةناكم هل تيقبو «ةيبطلا هتناكم َدَقَف دقف ًاثيدح اَمأ .ةيلسانتلا ضارمألاو ؛«نويعلا ضارمأو

 اميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا .ةبرشألاو ةمعطألا ضعبل غباصكو لباتك لمعتسي ثيح «ءاذغلا

 ١199١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛نيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو

 .ريعشلا ءام :كشكلا (6)
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 هيف ةيصاخب مهعئابط نيلت اهنإف .تازوج ثالث هرثكأو ."'"وطبلا غمص نم نيتزوج وأ ةزوج
 ةرشع عم مطرقلا بابل نم تكرملا ءاودلا اننا مهعفنيو . ىذأ ريغب (1طع 7150613) ءاشحألا ولجيو

 نييلت غارفتسالا عم اهيف نإف نهدلاب ةنقحلا مهعفنتو .ةزوجلاك هنم ةبرشلاو اسباي انيت هلاثمأ
 ففجت اهنإف ةراحلا نقحلا مهيف بلنتجيو بذعلا تيزلا اصوصخو م ؟ةدءعن) ءاشحألا

 مهلو .ًامايأ مهنوطب تسبتحا اذإ مهل ءايشألا عفنأ نم اهنإف ةينهدلا ةبطرلا ةنقحلا امأو .مهءاعمأ

 (156 ه«بةعد2ا108) غارفتسالا نوكي نأ بجيو .نيذابارقلا يف اهركذنس ةصاخ ةعيبطلل ةنيلم ةيودأ

 . مهل قفوأ لدتعملا (156 لنة:طهء2) لاهسإلا نإف .نكمأ ام دصملا ريغب خياشملاو لوهكلا يف

 خياشملا بارش يف : ثلاثلا لصفلا

 اونوكي نأ الإ ءضيبألاو ثيدحلا اوبنتجيلو ءأعم نحسيو ٌرديل رمحألا قيتعلا مهبارش ريخ
 مهل هنأ ىلع ءءاذغلا ليلق ًاقيقر ًابارش ذئنيح نوقسيف ءاوشطعو ءاذغلا نم لوانتلا دعب اومحتسا

 :ةيرتخألا ةهودسملا قلخلا اويكو ءاملا لدن

 (10 همعات ءاتط0آا15 01 010 م6125025) خياشملا ددس حبتفت ىف : عبا رلا لصفلا

 اوحتفي نأ بجيف «بارشلا برش نم ضرع ام اهلهسأو ل( طه ]ن5) ددس مهل ضرع نإ

 موثلا لامعتساب ترج دق مهتداع تناك نإو «بارشلا ىلع لفلفلا رثنيو يلفالفلاو يجندوفلاب

 . (1طع كدطمآانق) ددسلا ثودح دئع اصوضخو اد مهعفني قايرتلاو .اهولمعتسا «لصبلاو

 (160 320124) خيرمتلابو مامحتسالاب هذعب اونطرتي نأ بجي نكلو 07 ايساناتأ كلذكو

 مهنمؤيو مهعفني لسعلا بارش مهلامعتساو .ريعشلاو سوردنحلاب محللا ءام لثم ةيذغألابو

 ىف ةذس ساسحإ عم هيلع دازي نأ دعب (1 طعاتتت 3 1580) لصافملا عجوو (8ج01انك) ددسلا ثودح

 ةدسلا تناك نإو .لوبلا ءاضعأل هلصأو «سفركلا رزبك هّصخي ام اهل هدادعتسا ساسحإ وأ وضع

 (1طع ا!دص8ع) ةئرلا ىف (ظصطهآدك) ددسلا تناك نإو .«نويلاسارطف لثم ىوقأ وه امب خبط ةيوصخح

 خياشملا ِكْلَذ يف :سماخلا لصفلا
 (156 6ءااء ةفيعضلا ءاضعألل ضّرعتم ريغ ّمكلاو فيكلا يف ًالدتعم نوكي نأ بجي

 قرخب تاّرملا يف اوكلديلف «تاّرم اذ كلدلا ناك نإو «(1طء ط120462 ةناثملا وأ ءالصأ هدعوصق)

 . كلدلا عم مامحلا مهعفنيو مهئاضعأ للع بئاون عنميو مهعفني كلذ َّنِإف «ةدّرجم ديأ وأ «ةنشخ

 يضارألا يف تبنت ءراتمأ ةينامث ىلإ ةعبرأ نم اهترجش ؛ةيقتسفلا ةليصفلا نم ءارضخ ةبح يه :مطبلا )١(

 عفنت «ثمطلا ردت .ةدحاو ةرمث يوحي يبشخ فالغ نع رشقنت ءارضخ ةحطلفم ةكسح اهترمث «ةيلبجلا

 باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ناقريلاو ةنوشخلا بهذت .هابلا يوقت .خفنلا للحت لوبلا ردت «لاحطلا

 ١18١. «ةيناثلا ةعيطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو ًاميدق

 .ىقيرغإ نيتظفللا لصأو ةيودأ ءامسأ :ايسورمأو ايساناتأ (؟)
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 للعلا نم مهداتعي ام بسحبو مهنادبأ تالاح فالتخا بسحب خياشملا ةضاير فلتخت

 مهقفاو «لادتعالا ةياغ ىلع مهنادبأ تناك نإف «ةضايرلا يف مهتاداع بسحبو (1126 هة11565)

 رئاسل ةعبات هتضاير اولعج هتالاح لضفأ ىلع سيل مهنم وضع ناك نإ مث ةلدتعملا تاضايرلا

 وأ طع ينل عموإل) عرصلا وأ (15ء؟ء1عجو) راودلا هيرتعي هسأر ناك نأ لثم «ةضايرلا يف ءاضعألا

 سأرلا ىلإ تاراخب هيف دعصي ام ًاريثك ناكو «ةبقرلا ىلإ (1251:38085 01 23361655) داوم بابصنا

 نكلو «هيلديو سأرلا ئطأطي ام تاضايرلا نم مهقفاوي مل «(156 طءةنم) غامدلاو (1طءطع4)

 . لفسألا فصنلا لوانتت ةضاير لكو بوكرلاو راضحإلاو يشملاب ضايترالا ىلإ اولامي نأ بجي

 (1طع نممعء: ةيناقوفلا تاضايرلا اولمعتسا لجرلا ةهج ىلإ (156 4150:47) ةفآلا تناك نإو

 . رجحلا عفرو ةراجحلا يمرو ةلياشملاك !زنمدطو ء>ء7015ع)

 (1ع انائع2) دبكلاو (1طع ؟ماءع») لاحطلاك طسولا ةيحان ىف (1ط6 41501:067) ةفالا تناك نإو

 عنمي مل نإ نيتيفرطلا نيتضايرلا اتلك مهقفاو 16 256 ءاعمالاو (1طع ة:نهرصقعط) ةدعملاو

 ةضايرلا الإ مهقفاوي الف (126 هطو50) ردصلا ةيحان يف (1ط6 كاوه2067) ةفألا تناك نإ امأو

 ةضايرلا يف ءاضعألا كلت اوجردي نأ لإ مهل 00 الو (1ط6 نممعت انمتطو ة«ء2ه56) ةيناقوفلا

 نيذلا نيكلهتسملا خياشملا فالخبو نانسألا رئاس يف ام فالخب خياشملل اذهو ءاهب اهووقيل

 عونلا يف اهجيردتب ةفيعضلا ءاضعألا اووقي نأ بجي كئلوأ نإف «خياشملا قفاوي ام رثكأ مهقفاوي

 بيل صغري مل اهنرزو ءاهويضاو اسرق ةضيرعلا ءاضعألا امأوسكاهب قيلتو اهقفاوت ىتلا ةيقايرلا نم
 . حضن اهب سيلو ةنوفعلا ىلإ ليمت نأ فاخي ةدام اهيف وأ ةسباي وأ ةّراح تناك اذإ ينعأ كلذ يف
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 لضاف هجازم نم ندب ريبدت يف :عبارلا ميلعتلا

 لوصف ةسمخ وهو

 ةرارح ديزألا جازملا حالصتسا يف :لوألا لصفلا
 وأ نيلعفنملا نم لادتعا عم نوكي نأ امإ «(156 طم: ءمصمعأم) راحلا جازملا هيب نإ :لوقن

 ىلإ ةرارحلا ةدايز نأ انفرع ناتلعفنملا تلدتعا اذإو «(ةقاسصمان) ةيوطر وأ (118:02655) ةسوبي ةبلغ

 (156 جازملا اذه ىقبي نأ زوجيف «ةسوبيلا عم راحلا امأو .تففجل الإو «ةطرفمب تسيلو دح

 ةيوطرلا بلغت ةراتف «لوطي ال امهعامتجا نإف ؛ةبوطرلا عم راحلا امأو .ةليوط ةذم هلاحب :همصمع”)

 .اهفّمجتف ةبوطرلا ةرارحلا بلغت ةراتو ءاهئفطتف ةرارحلا

 ًالدتعم ريصيو بابشلا يف ىهتنملا دنع هلاح حلصي اهبحاص نإف «ةبوطرلا تبلغ نإف
 . صقنت ةرارحلاو دادزت (16 ؟0ءاعم طانت201ا02) ةبيرغلا ةيوطرلا تذحأ طحنا اذإف .امهيف

 ىلإ مهدرن نأ :امهدحأ : نيضرغ يف ةرصحنم جازملا يّراح ريبدت ةلمج نإ :لوقنف

 . هيلع يه ام ىلع مهتحص ظفحتسن نأ :يناثلاو «لادتعالا

 مهعوجر ةدم ليوط ربص ىلع مهسفنأ نينطوملا نييفكملا نيعداولل رّسيتي امنإف «لوألا امأ
 . مهنادبأ ضرمي جيردت ريغ نم مهّدري نم نأل «لادتعالا ىلإ جيردتلاب

 .مهل ةدوجوملا ةحصلا ظفحت ىتح مهجازم لكاشت ةيذغأب مهريبدت نكمي امنإف «يناثلا امأو

 ناكو «مهرمأ ءادتبا يف ةحصلا ىلإ ىندأ اوناك نيتلعفنملا يف ًالدتعم جازملا يراح نم ناك نمف

 طرفأ اذإ مث . يشملا يف ةعرسو نيبلو نايب يوذ اوناكو «مهروعشو مهنانسأ تابنل عرسأ مهجازم
 ءاريثك (156 0ن165) رارملا مهيف دلوتي مهنم ريثكو . عاذل جازم مهل ثدح «سبيلا دازو ٌرحلا مهيلع

 هلوب راردإ ماري نم ريبدت ىلإ اولقن اولقتنا اذإف «نيلدتعملا ريبدت وه لوألا ْنسلا يف مهريبدتو

 ءيقلا وأ (156 ل1ة,5068) لاهسإلا يتهج نم مهلوضف اهيلإ ليمت يتلا ةهجلا نمو «هرارم غارفتساو

 . (1طع /مامنأ)

 . ةيفخ ءايشأب تنيعأ (156 ع/ةءان340) غارفتسالا ىلإ طلخلا ةلامإب ةعيبطلا فت مل اذإو

 لاهسإلا امأو .ذبنلا عم وأ هدحو ريثكلا راحلا ءاملا برش لثمبف (186 هسنا) ءيقلا امأ

 نأو مهتضاير ففخت نأ بجيو .نيبجنرتلاو كشخريشلاو يدنهلا رمتلاو ىّبرملا جسفنبلا لثمف

 بجيو «مويلا يف مامحتسالا | ءلغي نأ بجو اميرو «(186 هطالا»ت©) سوميكلا نسح ءاذغب اودغي

 ةيحان يف أدّقعت وأ ادّدمت ماعطلا بيقع مامحتسالا مهثروي مل نإو .نّحخسم ببس لك اوبنجي نأ
 كلذ نم ءيش ضرع نإ امأو . نمأ ىلع هولمعتسا «(16 3000ه265) نطبلاو (16 11:62 دبكلا
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 «نيبجنكسلاو ّرملا زوللاو نوسينألاو ربصلا ءادو نيتنسفألا عيقن لثم تاحّتفملا لامعتساب مهيلعف

 (10 كنوع50 ماضهنا دعب تاحّتفملا هذه اوقسي نأ بجيو .ماعطلا دعب مامحتسالا نع اوعنميو

 ةحسف يناثلا ماعطلا ذخأ نيبو هيف مهنيب تقو يف لب «يناثلا ماعطلا مهذخأ لبقو «لّوألا ماعطلا

 (10 ةممتسأ) خيرمتلا اوميدي نأ يغبنيو مهمامحتساو تاودغلاب مههابتنا نيب ام كلذو «ةذم

 .درابلا ءاملا مهعفنيو قيقرلا ضيبألا بارشلا اوقسيو نهدلاب

 .هلك كلذب ىلوأ رمألا لوأ يف راحلا (1طع ط8150 ؛ءم2562) سيايلا جازملا باحصأو

 (1طء ةنوفعلا ضرعب مهف بطرلا (8:6-7104ا عمت م65) راحلا جازملا باحصأ امأو

 عم نخسي الئل ةنيل ليلحتلا ةريثك مهتضاير نكتلف «ءاضعألا ىلإ داوملا بابصناو مانعة ءان0ه)

 تتتحي نأ بجيام رثكأو . (21015111168) اروكي طع طسصماتت) طالخألا ىف رهظت ةكرح نم قوت

 نأو «(1طع تنوعا هه) غارفتسالا دعب اوضاتري نأ درعا اهدعع مل نم مهنم ةضايرلا

 عيبرلا يف ذ اولخد اذإو ءاهلك (156 ةتنمءئ8نءه0ه6) لوضفلا ضفنب اونعي نأو ماعطلا لبق اومحتسي

 . غارفتسالاو دصفلاب اوطاتحا

 ةدورب ديزألا جازملا حالصتسا يف :يناثلا لصفلا

 هترارح ضاهنإ دصق دصقيلف «نيتلعفنملا لدتعم مهنم ناك نمف ةثالث ءالؤه فانصأ

 ةنخسملا ناهدألابو (156 88:05658) سبيلاو (16 طانصتهان:) ةبوطرلا ىف ةطسوتم ةّراح ةيذغأب

 ةقّرعملا تامامحتسالاو تابوطرلاب ةصاخلا (15ع 20010 تاغارفتسالاو رابكلا نيجاعملاو

 تابوطرلا دلوت ضرعب مهف «تقو يف ةبوطرلا يلدتعم اوناك نإو مهنإف «ةحلاصلا تاضايرلاو

 ريبذت هنيعب وه ا نإف «سبي كلذ عم مهب نيذلا امأو «دربلا ناكمل مهيف (1طع طانصصمان15)

 . (12عوصعم 10+ 010 م61550125) خياشملا

 لوبقلا ةعيرسلا نادبألا ريبدت ىف : ثلاثلا لصفلا .

 طالخأل امإو «طالخألا ةيمك مهنم لدعتلف «مهئالتمال امإ .كلذل نودعتسي امنإ ءالؤه

 .ريثكلاو ليلقلا نيب أطسو ءاذغ وذغي ام ةيذغألا نم مهل رتخيلو .اهتيفيك لدعتلف مهيف ةئين

 لبق كلدلاو ةضايرلا ةدايزو «ءاذغلا رادقم ليدعتب وه (156 طانصتهان:5) طالخألا ةيمك ليدعتو

 الو ةيدغتلا هيلع عزوي نأو «نيداتعم انوكي مل نإ امهنم فخألابو «نيداتعم اناك نإ مامحتسالا

 هل اداتعم (156 مع,5مأ:20هه) قّرعتلا لهس مهنم ندبلا ناك نإ .ةدحاو ةرم عبشلا مامتب هيلع لمحي

 «مامحلا دعب ام ىلإ رخأ «هتدعم ىلإ ًارارم ّبصي هئاذغ ريخأت نكي مل نإو «نايحألا يف قّرع

 «يوتسملا راهنلا تاعاس نم ةعبارلا دعب وه عنام نكي مل نإ لدتعملا تقولاو . هيلع مدُق ألو

 تامالعب ٌسحأ مث «ماعطلا ميدقت نم هانلق ام هتدعم ىلإ (1ط6 6ف165) رارملا بابصنا بجوأ نإو

 دجو نإو «هجازمل ةمئالملا ةروكذملا تاحتفملاب جلوع (21ءموأنع هطقاصنءانهه) دبكلا يف ددس

 «ةمينغ كلذف هسفنب ردحناف ةدعملا يف هماعط دسف نإف «يشملاب هكرادت هسأر يف ًاررض كلذل

 . هتفص روكذملا مطرقلاب نوجعملا نيتلاو ينوّمكلاب هردحأ الإو
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 (10 1216م اطغ 602012160) فيضقلا نيمست ىفف : عبا رلا لصفلا

 (طقملصعوو هأ [عيممعت) جا زملا سبي هفصنس امك (0211565 ه4 2:همطإل) لازهلا للع ى وقأ د

 (156 لازهلاو سبيلا واديلف ءءاذغلا لبقي مل اقيراساملا سبي اذإف ءءاوهلا سبيو اقيراساملاو

 بلصي مث ءدلجلا ٌرمحي نأ ىلإ نيللاو ةنوشخلا نيب ًاكلد مامحلا لبق كلدب ةهمط)

 كلذ دعب فشنيو ءاطبإ الب ٌمحتسي مث «لادتعالاب ضاري مث «تفزلا ءالطب ىلطي مث كلدلا

 وه «تفزلا ءالط لامعتسا ىلع مدقملا كلذلا ىهتنمو .هسفن ىلع هّبص درابلا ءاملا هتداعو

 هانلق امم بيرق اذهو («(156 هصقهع280هه) لوبذلا ىف (1طعء ةدءالتهو) خافتنالا ئدتبي ال نأ

 (8مه ع 160 ه4 طع 1280 نيمسلا فيضقت يف : سماخلا لصفلا

 لامعتساو ءاهصم لوادجلا يفوتست الئل ةتاعماو هبذعم نم ماعطلا رادحإ عارسإ هريبذت

 ناهدألاو ةعيرسلا ةضايرلاو ماعطلا لبق مامحتسالا ةرئاومو ةيذغتلا ليلقلا ةيمكلا ستحلا ماعطلا

 . ةنيزلا باتك يف همامت ركذنسو قيرلا
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 ةلمجو درفم لصف وهو

 لوصفلا ريبدت يف : لصفلا

 بسحب (156 ل5063::13) لاهسإلاو (156 ؟دعوءءانمد) دصفلاب هلئاوأ يف ردابيف عيبرلا امأ ظ

 بطريو نخسي ام لك رجهيو «(126 70:10 ءىقلا اصوصخ هيف لمعتسيو «ةداعلاو بجاوملا

 المتي الو فيصلا ةضاير قوف ةلدتعم ةضاير ضاتريو ءءاذغلا فّطليو ةبرشألاو موحللا نم ًاريثك
 .حلامو فيرحو ّرم لكو راحلا رجهيو ةئفطملا بوبرلاو ةبرشألا لمعتسيو قّرفي لب «ماعطلا نم
 ءيقلاو تائفطملاو ةعدلاو ٌودهلا مزليو ةضايرلاو ةبرشألاو ةيذغألا نم صقنيف فيصلا يف امأو

 فيرخلا يف ًاصوصخو فيرخلا يف امأو .''"نكلاو لظلا مزليو هنكمأ نمل (156 ؟هدتنا)
 (1طع ءمزأن5) عامجلا رذحيلو ءاهلك تافهجملا رجهيو «ريبدتلا دوجأ مزليف ءاوهلا فلتخملا

 «ندبلا هيف ٌرعشقي يذلا درابلا عضوملا يف مونلاو «سأرلا ىلع هّبصو ًاريثك درابلا ءاملا برشو

 ءدربلا نم ةادغو اليل هسأر يقويو «تاودغلا دربو رئاهظلا ٌرح قوتيلو ءالتمالا ىلع ماني الو

 راهنلاو ليللا هيف ىوتسا اذإو ءرتافب الإ ٌمحتسي الو ءاهنم راثكتسالاو ةيتقولا هكاوفلا هيف رذحيلو
 نأ فيرخلا يف اهل قفوألا «نادبألا نم ًاريثك نأ ىلع .لوضف ءاتشلا يف نقتحي الئل غرفتسا
 : هيلع فدحأ اينكست نوكي لب ءاهكيرحتو (2 ءعنمسوم ه,؟ طقتصمان5) طالخألا ريبدتب لغتشي ال

 بارشلا امأو .(156 896 ىمحلا بلجي هنأل فيرخلا ىف (156 ”هددن#) ءىقلا نع اوعنم دقو

 يف رطملا ةرثك نأ ملعاو . فارسإ ريغ نم (16 1622865) ارملا ريتك ريغ ادن لمحت نأ نحن

 ذئنيحف ءايبونج نوكي نأ الإ ءاذغلا طسبيلو بعتلا رثكيلف ءاتشلا يف امأو .هّرش نم نامأ فيرخلا

 ازّرلت دشأو ىوقأ ءاتشلا زبخ ةطنح نوكت نأ بجيو «ءاذغلا نم للقيو ةضايرلا يف دازي نأ بجي
 لثم هلوقب نوكت نأو «هوحنو يوشملاو نامحللا ىف سايقلا كلذكو . فيصلا زبخ ةطنح نم

 ءيشل ضرعي املقو «"””ءابدنهلاو ءاقمحلاو ةيناميلاو "”فطقلا سيل سفركلاو قلسلاو بنركلا

 .ناضتحالا :نكولا )١(

 . [فطق :ةدام .برعلا ناسل] . فطقُي ةعاس دوقنعلا ًاضيأ وهو «رمثلا نم فطُق ام وهو فاقلا رسكب :فطقلا (؟)

 ةننسم ةليوط «ةرشابم ضرألا قوف اهقاروأ تبنت ءابيرقت مس 7١ اهعافترا غلبي ةيرب ةبشع :ءابدنهلا (9)
 ؟لكأن اذام . مدلل ةيقنم ءةيهشم «ةيوقم .رايأو ناسين يرهش يف رهزت ءءارفص ةريبك اهراهزأ «ةنوشخب

 .194917 :؛توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ
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 (1طع ءهعاد200) غارفتسالاو جالعلاب ردابيلف ضرع نإف «ءاتشلا يف ضرم ةحيحصلا نادبألا نم

 ةرارحلا نأل ًاراح ناك نإ ًاصوصخ ميظع ببسلاو الإ ءضرم هيف ضرعيل نكي مل هنإف ؛هبجوأ نإ
 عمتجيو «للحتلا نم ملسي امب ءاتشلا يف ادج ىرقت ةربدملا يهو (1طط6 ذهه6[2 2620) ةيزيرغلا

 هيف حلصتسي (طارقبأو» .ةدوجب اهلعف لعفت ةيعيبطلا ىوقلا عيمجو ,(16 طالمءءعستنه) ناقتحالاب

 نأل .«فيصلا ىف هيوصتسيو (126 70114) ءىقلا هيف هركيو (1طء 7656560ان008) دصفلا نود لاعسإلا

 : (2انع همت ماك) بوسرلا ىلإ ةلئام ءاتشلا ىفو «ةئفاط فيصلا ىف (16 طان7001055) طالخألا

 ءاقارا و كتطلا ليدعتو نودلا تنشب تاب نأ يهتم يووددسفااذإ اوه اقر ودي سقف
 بجوم دض لعفتو نخست وأ (56 «ما4هسن0) ءابولا يف بجوألا وهو ءاهتوقب نطل دّربت ىتلا

 ءابولا يفو . جازملا ةداضم اهب يعور اذإ ًاصوصخو هيف ءيش عفنأ ةبيطلا حئاورلاو .ءاوهلا داسف
 ًاريثكو «حيورتلاو عيزوتلاب كلذو «ريثكلا ءاوهلا ([مطهلهاخ0») قاشنتسا ىلإ ةجاحلا للقت نأ بجي

 ةيلاعلا نكاسملا بلطيو ةرسألا ىلع سلجي نأ ذئنيح بجيف ضرألا نم ءاوهلا داسف نوكي ام

 ةيوهألا داسف نم هيلإ لقتنا امل هسفن ءاوهلا نم داسفلا أدبم نوكي ام ًاريثكو حايرلا تاقرتخمو ًادج
 بارسألا ىلإ أجتلي نأ هلثم ىف بجيف ؛هتيفيك سانلا ىلع ىفخ يوامس رمأل وأ ةرواجملا
 ةيوهألا ةةرتمل ةحلدطيلا كاررختلا امارت عوامتملا :ىلإز :ناردجلاب اهتاهيب نعت درقحملا تزيلاو

 ىف ركذنسو . هتافآ نم نامأ ءابولا ىف لخلا لامعتساو لدنصلاو درولاو سآلاو ''”ردنكلاو دعسلاف
 ١ | .بابلا اذه يف لاقي نأ بجي ام ةمتت ةيئزجلا بتكلا

 (1طع ءءونطممعم 10+ [227ء116:5) نيرفاسملا رسدت ىف .ةلمجلا

 لوصف ةينامث يهو

 ضارمأب رذنت ضارعأ كرادت ىف :لّوألا لصفلا

 (1طع !معءدطانو) سوباكلا رثك اذإو (ةأجف تومي اليك هرمأ ربديلف مئاد ناقفخ هب ثدح نم

 هبحاص عقي اليك (15 (طنعاع طنصمان) ظيلغلا طلخلا غارفتساب هرمأ ريديلف .(16 ؛ءءانهم) راودلاو

 5 رمأ ربديلف ندبلا يف جالتخالا رثك اذإو «(1ط6ء 2ممماءإل) ةتكسلاو (1طع ءمالعموإل) عرصلا يف

 ةتكسلاو (16 ةمد552) حّنشتلا يف هبحاص عقي اليك ,(873هد2005ه ه؟ مطلءقتم) مغلبلا غارفتساب

 اذإو .(16 ةلل) ءالتما عم تاكرحلا فعضو ساوحلا ةرودك تلاط نإ كلذكو ,(156 2مهماء”ا/)

 عقي اليك (87ةهعدج ه5 01 مطاععم) مغلبلا عا رفتساب هرمأ ريديلف 1 ريتك اهلك ءاضعألا تردخ

 )١( هتركذت يف يكاطنألا دواد لاق ءسآلاك اهقرو «ةكئاش «نيعارذ وحن هرجش ءركذلا نابللا وهو :رّدنكلا :
 تألم دقو نميلاب الإ نوكت ال ءايشأ ةثالث» :يعمصألا نعو .«نميلا لابجو رحشلاب الإ نوكي ال»

 رفظملا كلملل «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا» باتك يف ءاج .«بصعلاو «سرولاو ءنابللا :ضرألا

 حورقلا ًالميو .رصبلا ةملظ ولجيو . . . جضني نأ ريغ نم للحيو ضبقي ردنكلا» :رمع نب فسوي

 يوادتلا .«اتدرب اذإ دبكلا نخسيو اهنخسيو «ةفيعضلا ةدعملا يوقيو ءمدلا فزن عطقيو ءاهلمديو ةقيمعلا

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «نيدلا سمش دمحأ «ًائيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب ١1991.
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 ىلإ يدؤي اليك غامدلا ةيقنتب هرمأ ريذيلف ًاريثك هجولا جلتخا اذإو . (1ع مدههلالدنو) جلافلا يف هبحاص

 ءوضلا نع ٌرفيو ليست عومدلا تذخأو أ ريثك نيعلاو هجولا ّرمحا اذإو .(16 12031 م3:ةلالؤنو) ةوقللا

 (1طع لتدسطمءو) لاهسإلاو (156 76مءوءءانم2) دصفلاب ه رمأ ربديلف .(1طعطع2ه026ط6) عادص ناكو

 هرمأ ربديلف ءفوخلا رثكو ببس الب مغلا رثك اذإو ءماسرسلا يف هبحاص عقي اليك هوحنو
 نإف اضيأو . (156 مءادهعءطهان2) ايلوخنلاملا يف هبحاص عقي اليك قرتحملا طلخلل غارفتسالاب

 لكو ندبلا لقث اذإو «(آ.عم*05) ماذجب رذنأ كلذ مادو ةدومك ىلإ برضو خفتناو رمحأ اذإ هجولا

 حئيهتلا اشف اذإو .ةأجف تومو ةتكسو (ا/65561) قرع زارفنا ضرعي اليك دصفيلف «قورعلا تّردو

 يف هبحاص عقي العل (1ط6ء انا»ءم) دبكلا لاح كرادتيلف فارطألاو طع هبءانلق) نافجألاو هجولا ىف

 نع (1طع 56م515) ةنوفعلا ةلازإب رد (1طعء ؟عمعو) زاربلا نتن دتشا اذإو . (1طع ل2055) ءاقستسالا

 ءايعإ تيأر اذإو . كلذ يف دنس لوبلا ةلالدو «تاّيمحلا يف هبحاص عقي الل (1طع ؟ءووءاع) قورعلا

 . ضرم ىلع لد تداز وأ ماعطلا ةوهش تطقس اذإو «نوكت (8696) ىمح سدحاف ا رييكتو

 ةوهش وأ ([18106) لوب وأ (76065) زارب وأ ةوهش ىف هتداع نع رّيغت اذإ ءىش لك نإف ةلمجلابو

 مالتحا ةداع وأ قوذ وأ معط وأ نهد ةدح وأ ند فاقح وأ قرع وأ 5 وأ (12ءوزئع 01 كملأ15) عامج

 وأ ريساوب مد لثم ةيعيبطلا ريغلا تاداعلا كلذكو . ضرمب رذنأ هتيفيك ترّيغت وأ رثكأ وأ لقأ راصف

 كلذلو .ةعيبطلاك ةداعلا نإف «دساف ريغ وأ ًأدساف ناك ءيش ةوهش ةداع وأ فاعر وأ ءيق وأ ثمط

 عادصلا ماود نإف هةر روما ىلع فرخ ربا لذي دقو عيرك كريو اهتم دج ءئدرلا كرتي األ

 نيعلا يف ذ ءاملا لوزنو (156 2155:مة0008) راشتنالاب رذنت 217 ردن عققانتمل) ةقيقشلاو ([1ع203ءط6)

 فعضي ” ملا لعجو مخ خسرو تبث : اذإ هريغو قبلاك هجولا مادق نيعلا لّيختو (0312:ةعءاعزم اطع ءالع)

 . نيعلا يف ذ ءاملا لوزنب رذنأ ءهعم

 لقثلاو .(156 11:67 دبكلا يف ةّلع ىلع لد لاطأ اذإ نميألا بناجلا يف عجولاو لقثلاو

 . ىلكلا يف ةلعب رذني ةداعلا نع لوبلا لاح رّيغت عم ةرصاخلاو رهظلا لفسأ يف ددمتلاو

 رذنأ لوبلا قرح لاط اذإو .''”5ءاعطدو) ناقريب رذني ةداعلا قوف غبصلل مداعلا زاربلاو

 . بيضقلاو ةناثملا يف ثدحت حورقب

 156 ه«هههان5م) جحسلاب رذني (1565680) ةدعقملل قرحملا (156 كنطهءه) لاهسإلاو
 . (1طع 2311162 6ع) خفنلاو (1طع ؟؟هدسصنأ) ءيقلا عم (ه2016:2) ةوهشلا طوقسو

 . (1طع ءماتع) جنلوقلاب رذني فارطألا يف عجولاو

 ريساوبلاب رذني اهب راغص ناديد 1 مل نإ (1ء 5ءه0) ةدعقملا يف طع ز(عطنصع) كاكحلاو

 . (1طع مأ16و)

 .هجولاو سأرلا فصن ذخأي عجو :ةقيقشلا )١(

 نم جتان وهو نوللا رارفصا بسلا ناسنإلا بيصي فورعم صضرم وهو .لصألا ةينانوي ةظفل :ناقريلا 000

 .[قري :ةدام ؛مالعألا ةغللا يف دجنملا] .دبكلا ةفيظو يف للخ
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 ريتك 217( طوهعدو) ةلدسدن ودم علسلا و (1طع ؟دصتهءانلان53) ليمامدلا جورخ ةرثكو

 . ثدحت

 رذني ضيبألا "70عطع تنل عم) قييلاو: هةوتسألا ضربلا: وذنب "706 عام عس هدتم) ءابوقلاو

 . ضيبألا صربلاب

 (15ع :ءونتصعم 05 [:276116:5) رفاسملا ريبدت ىف ىلك لوق : يناثلا لصفلا

 .بصوو بعت هبيصي دقو ؛«هلهأ يف وهو اهداتعي ناك ءايشأ نع عطقني دق رفاسملا نإ

 هب دّهعتي نأ بجي ام رثكأو ةريثك ضارمأ هبيصت الئل هسفن رمأ ةاوادم ىلع صرحي نأ بجيف

 بيرق رهوجلا دّيج هلعجيو هءاذغ حلصي نأ بجيف «(156 ؛ةنوان©) ءايعإلا رمأو ءاذغلا رمأ «هسفن

 ائلتمم بكري ال نأ بجيو . هقورع يف لوضفلا عمتجت الو همضه دوجي ىتح هريثك ريغ ردقلا

 رخؤي نأ بجي لب «طسبنبو أيقتيو ًاضخضخت دادزيف ءاملا برشي نأ ىلإ جاتحيو هماعط دسفي الئل

 اليلق اردق لوانت اذب دجي مل نإف «دعب هلوقنس امم ببس هيعدتسي نأ الإ لوزنلا تقو ىلإ ءاذغلا
 ربدي نأ بجيو .ًاراهن وأ هريس ناك اليل ءاملا برش ىلإ هجوحي ال ثيحب يّهلتلا ليبس ىلع
 يقني لب هريغ وأ مد نم أئلتمم رفاسي ال نأ بجيو (1ع 121 عانع) ءايعإلا باب يف ليق امب هءايعإ

 .رفاسي مث ةمختلا للحو مانو عاج ًامختنم ناك نإو .رفاسي مث «هندب

 ىلإ جاتحي ناك نإو «ةداعلا نم رثكأ ًاريسي ضاتريو جّردتي نأ رفاسملا ىلع بجاولا نمو
 وأ عوج هل ضرعيس هنأ نّمخي ناك نإ كلذكو ءاليلق اليلق رهسلا داتعا «هقيرط يف هيناعي رهس
 .هرفس ىف هب يذتغي نأ ديري يذلا ءاذغلا نم دوعتيلو «هداتعي نأ بجيف كلذ ريغ وأ شطع

 الإ ًايئام ًاطلخ دّلوي ام لكو هكاوفلاو لوقبلا رجهيلو «ةيذغتلا ريثك ّمكلا ليلق هءاذغ لعجيلو
 عوجلا ىلع ربصلا هل أيهتي نأ رفاسملا رطضا امبرو «لبقتسي اميف هددحن امك هب جلاعتلا ةرورضل
 ءاهوحنو ةيوشملا دابكألا نم ةذخّتملا ةمعطألا كلذ ىلع هنيعي اممو .ةوهشلا هنم لقت نأ ىلإ

 اذإف ءرقبلا لثم موحشلاو زول نهدو زولو ةيوق ةباذم موتو تاجوزل عم ببك اهنم ذختا امبرو
 .ردق هل ًانامز عوجلا ىلع ربص ةدحاو اهنم لوانت

 ىتح عمشلا نم ًائيش هيف باذأ دقو «جسفنبلا نهد نم لطر ردق برش اناسنإ نأ ول :ليقو

 نأ ىلإ اوجاتحا امبر كلذكو «مايأ ةرشع ماعطلا هتشي مل '*”(4 »9 ه6 هذهامت60 ًايطوريق راص
 يف اهانيب يتلا شطعلل ةنكسملا ةيودألا مهعم نوكي نأ بجيف «شطعلا ىلع ربصلا مهل أيهتي
 «لخلاب مهارد ةثالث هنم برشي ءاقمحلا ةلقبلا رزب اصوصخو .شطعلا باب يف ثلاثلا باتكلا

 لقيو «(1ط6 ة8«ءا طنه8ه5) تاوالحلاو تاحلمملاو ربكلاو كمسلا لثم ةشطعملا ةيذغألا رجهيو

 .هيف رهظي لّمدو جارح وأ فوجلا يف ءاد :ةّليَبَدلا )١(

 .هرعش قلحناو بّرَجلا نم دلجلا علقت :ءابوقلا (؟)
 .صربلا نم ال دلجلا يف ضايبلا :قهبلا ()

 .ينانوي ظفل وه حجرألا ىلعو .ةيبرعلا ىلع ليخد ظفل وهو ءمهرم :يطوريقلا (:5)
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  ثيح شطعلا نيكست يف ايفاك هنم ليلقلا ناك لخلاب ءاملا برش اذإو ءريسيلاب قفريو مالكلا

 .انوطقلا رزب باعل برش كلذكو «ريثك ءام دجوي ال

 ىتح مهاوق للحتتو ءاوفعضي نأ ىلإ هرخآ يف رمألا مهب ىّدأت مهسفنأ 000
 نأ بجي كلذلف «مهتغمدأب سمشلا تّرضأ امبرو «شطعلا مهيلع بلغيو اوكرحتي نأ مهنكمي ال

 هردص اهنم رفاسملا ظفحي نأ بجي كلذكو .اديدش أارتس سمشلا نع سأرلا رتس ىلع اوصرحي

 ىلإ اوجاتحا امبر ٌرحلا يف نورفاسملاو .ءاقمحلا ةلقبلا ةراصعو انوطق رزب باعل لثمب هيلطيو
 ءيش الو اوبكر اذإ مهنإف «كلذ ريغو هكاوفلا بارشو ريعشلا قيوس لثم ريسلا لبق هنولوانتي ءيش
 امم اولوانتي نأ بجيف «لدب هيف مهل نوكي ال اذإو «مهفاعضإ يف ليلحتلا غلاب ءمهئاشحأ يف

 نأ بجيو . ضخضختي الو (16 ة؛هضة05) ةدعملا نع ردحني ىتح اوئبلي مث ءأئيش انركذ
 ريثكو .مهماه ىلع ةعاس دعب ةعاس امهنم نولمعتسي جسفنبلاو درولا نهد قيرطلا يف مهبحصي

 نكلو ءدراب ءام يف ةحابسب هلاح ىلإ دوعي ٌرحلا يف رفسلا نم (10150:065) ةفا مهبيصت نمم

 نأ هيلع بجاولاف .«مومسلا فاخ نمو . د دو مل ” أريسي ربصي لب لجعتسي ال نأ بوصألا

 ,''"غودلا يف لصبلا لكأ هلبق مّدقيلو هيف ةقشملا ىلع ربصيو ماثلو ةمامعب همفو هرخنم بصعي
 نأ بجيو .غودلا ىّسحتيو «لصبلا لكأت ةليل هيف ًاعوقنم وأ «هيف ىّبرم لصبلا ناك اذإ ًاصوصخو
 ٌبح نهدو درولا نهدب قّشنتلا نكيلو «عيطقتلا ّيوق الصب غودلا يف ءاقلإلا لبق لصبلا نوكي

 بكس مومسلا هبرض اذإو .ةعقوتملا مومسلا ةّرضم عفدي امم هنإف «عرقلا نهد ىسحتيو ؛عرقلا
 عضيو  ةدرابلا (156 ؟ءعءاهطاعو) لوقبلا نم هءاذغ لعجيو ههجو هب لسغ وأ دراب ءام هفارطأ ىلع

 نهدو .ملاعلا يح ةراصع لثم ةدرابلا تاراصعلاو درولا نهد لثم ةدرابلا ناهدألا هسأر ىلع

 .هب ام نكس اذإ هعفتي حلاملا كمسلاو . (156 همأانك) عامجلا رذحيلو «لستغي مث «فالخلا

 ىمح هب ناك نإف «ىّمح هب نكي مل نإ هل ءاذغلا دوجأ نم نبللاو «هعفني اضيأ جوزمملا بارشلاو

 غودلا لمعتسا (156 ءمطع726531 655/©1) ةيمويلا لب (126 ةمعانء 167655) ةنفعلا تاّيمحلا نم تسيل

 ا اوس وت وا ا . ضماحلا

 دعب ةعرج برشي «برشي نأ نم اذب دجي مل نإو ةضمضملاب ىّزجتي نأ بجي لب .ناكملا

 درو نهد برشف هبرش لبق الوأ أدب نإو «برش هشطع نم جئاهلا نكسو هب ام نكس اذإف «ةعرج

 لعجي نأ بجي ٌرحلا بورضم نإف ةلمجلابو .بوصأ ناك «ءاملا برش مث «نيجوزمم ءامو
 يذتغيو اليلق اليلق درابلا برش ناشطع ناك نإو «درابلا ءاملاب هلجر لسغيو ادراب اعضوم هسلجم
 . (1طع 018659 ماضهنالا عيرس ءيشب

 : دربلا يف رفاسي نم ريبدت يف 7 : عبارلا لصفلا

 كرت عم فيكف ٠ الا ةناعلات راهظتسالا عم رطخلا ميظع ديدشلا دربلا يف رفسلا نإ

 .ةّدعلا :بهألا (0) .ضيخملا :غودلا )١(



 فلو توملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف :ثلاثلا نفلا /لوألا باتكلا

 (0مدحنلهنهد) جّنشتب '''قمدلاو دربلا هلتق دق نكمي ام لكب رّثدتم رفاسم نم مكف «راهظتسالا
 ْن ويفألا برش نم توم تامو «(4م0م165) ةتكسو (081316مؤإل) دومجو (13[ة505) زازكو
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 سوميلوب ىمسملا عوجلا يف نوعقي ام اريثكف «توملا ىلإ مهلاح غلبي مل نإف «حوربيلاو
 ءايشألا ىلوأو .هعضوم ىف ىرخألا ضارمألا ىفو هيف لمعي نأ بجي ام انركذ دقو . (8انلتت213)

 اوظفحيو ةتغب دراب ءاوه اهلخدي نأ نم مفلاو فنألا اوظفحيو 156 م015) ماسملا اوذسي نأ مهب

 جّردتي لب «لاحلا يف هسفن ئفدي نأ بجي الف «دربلا يف رفاسملا لزن اذإو .هركذنس امب فارطألا

 مل ناك نإو نسحأ هبرقي ال نأ لب ,'"”ءالصلا ىلإ لجعتسي ال نأ بجيو ,ءفد يف اريسي اريسي

 «تقولا يف ريسي نأ همزع نم ناك اذإ هيف هبنتجي نأ هب تاقوألا ىلوأو . كلذ ىلإ جّردت اذب دجي

 ةوقلا طاقسإو (1طع ءص[عءطآء) ناهيإلا غلبم رفاسملا نم درملا غلبي مل ام اذه ءدربلا ىلإ جرخيو

 خّرمتلاو يفدتلا لاجعتسا نم دب الف رصخلا هيف لمع اذإ امأو . (1طع هطمراتمس هك اطعم مها7:62)

 . نسوسلا نهدك ةيقايرت هيف ام اصوصخ ةنخسملا ناهدألاب

 . ةبيجع ىّمحلاك ةرارح هب ضرع ءًراح ًائيش لوانتف عئاج وهو دربلا يف رفاسملا لزن اذإو
 لدرخلاو '*”زوجلاو موثلا اهيف رثكي يتلا ةيذغألا يهو ءدربلا رمأ مهيلع لهست ةيذغأ نيرفاسمللو

 اذإ اصوصخو ؛مهل دّيج ًاضيأ نمسلاو ءزوجلاو موثلا بّيطيل لصملا اهيف عقو امبرو «تيتلحلاو
 نم ئلتمي لب ءًايواخ رفاسي ال نأ ىلإ دربلا يف رفاسملا جاتحيو . فرصلا بارشلا اهيلع اوبرش

 .بكري مث نخسيو هنطب يف كلذ رقي ىتح ربصي مث .«ءاملا لدب بارشلا برشيو هئاذغ
 نم مهرد ةماتلا ةبرشلاو .بارشلا يف ملس اذإ ًاصوصخ دربلا يف دماجلا نسي امم ””تيتلحلاو
 اهنم «دربلا نم رثأتلا نع هندب عنمت تاحوسم دربلا يف رفاسمللو .بارشلا نم لطر يف تيتلحلا

 (156 غامدلاب ٌرضي ناك نإو ءدراب ءاوه نع درب نمل ءايشألا لضفأ نم موثلاو . كلذ ريغو تيزلا

 . (1طع موزلعطنع ؟ةعانلاإ) ةيناسفنلا ىوقلاو طءةته)

 .ةيجلثلا ةفصاعلا :قمدلا ()

 . يرقب عوج :سوميلوب (0)
 . ءاوشلا : ءالصلا رف

 ادهن قس ةرهز ىلإ زوجلا خيرات دوعي «نيتقلفلا تاوذ نم «ةيزوجلا ةليصفلا نم رمثم رجش :زوجلا (5)

 داضم .أدج ٌذغم .خيراتلا لبق ام ىلإ اهنمزب عجرت ضرألا نم نكامأ يف زوجلا قاروأل راثآ تدجو دقف
 .ةيلوبلا ىصحلا لازنإ ف دعاسي . ةيدلجلا للعلل كيفم «ناديدلل دراط .لاهسإلل داضم ء« سلفسلل

 . “٠١ 17 «توريب .ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا

 ينغلبي ملو :لاق ءِبَرَعُم وأ يبرع تيتلحلا :ةفينح وبأ لاقو ءهديس نبا لاق .فورعم ريْمِع :تيتلحلا (5)

 نم جرخي مث «حطنلسي تابن وهو :لاق .تانيقلا دالب نيبو تسب تبني نكلو «برعلا دالبب تبني هنأ
 .ةبصقلا كلت قرو لوصأ يف جرخي غمص ًاضيأ تيتلحلاو :لاق «ةرّبْعك اهسأر يف ومست ةبصق هطسو

 «برعلا ناسل] .ءاتشلا ىلع ىقبي امم تسيلو ءاهنولكأيو تيلتحلا ةلقب نوخبطي دالبلا كلت لهأو :لاق

 .[تلح :ةدام
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 دربلا ررض نع فارطأآلا ظفح ىف : سماخلا لصفلا

 لثم ةرطعلا ناهدألا نم راح نهدب اهيلطي مث «نخست ىتح ًالوأ رفاسملا اهكلدي نأ بجي

 اذإ ًاصوصخو .«تيزلاف رضحي مل نإف مهل دّيج خوطل '''نسوسيملاو نابلا نهدو نسوسلا نهد

 ةظفاحلا ةدمضألا نمو رتسدابدنجلا وأ تيتلحلاو نويبرفلا وأ ءاحرق رقاعلاو لفلفلا هيف لعج

 فخلا نوكي نأ زوجي الو .نارطقلاك الو نامأ هنإف ء«موثو ةّنق اهيلع لعجي نأ فارطألل

 وضعلاو دربلا هنع ةعفادلا بابسألا دحأ وضعلا ةكرح نإف . وضعلا هيف كّرحتي ال ثيحب جنابتسدلاو

 اليم لجرلا تراض اذإو هل نقوأ ناك ريو: وأ رستتو دعاك ىشع اذا ودك ةربلا ةييصر قوشتنلا
 نأ ملعاف «ديدج ريبدتب هتياقو ديزي نأ ريغ نمو دربلا فخي نأ ريغ نم دربلاب سحت ال ديلا وأ

 .نآلا هملعت امم ريديلف «هيف لمع دق دربلا نأو «نالطبلا قيرط ىف (1طو 5ه25308) سحلا

 نقحو «هيف ناك يذلا (1طع ذسصق1) يزيرغلا راحلا تامأف ءوضعلا ىف دربلا لمع اذإ امأو

 هباب يف لعفي نأ جيتحا اميرف «(1ع مانا:ءةعاتم») ةنوفعلل هضّرعو :ءرهوج ىف ةنم للحتتي ناك ام

 يف وه لب دعب نفعي ملو دربلا هبرض اذإ امأو . ةثيبخلا ةلاكألا ًاصوصخو ءحورقلا باب يف ليق ام
 بنركلا ءامو .نيتلا هيف خبط ءام وأ «.ةصاخ جلثلا ءام يف فرطلا عضوي نأ بوصألاف «هليبس

 ءامو حيشلا ءامو .دّيج خوطل غودرتلاو .دّيج هلك جنوبابلا ءامو تبشلا ءامو نيحايرلا ءامو

 ءاهبرقو رانلا بنجي نأ بجيو .هل عفان ديج ءاود '"”مجلسلاب ديمضتلاو '"”مامنلا ءامو جندوفلا

 هلطنيو هيلطيو هخرمي مث ءهكلديو هضوريف «ءفرطلاو لجرلا كّرحيو يشمي نأ لاحلا يف بجيو
 ىوقأ نم وه «ضارت الو كرحت ال دربلا يف ةنكاس ةقلعتم فارطألا كرت نأ ملعيلو .هانلق امب

 نأك ةعفنم كلذل دجيف دراب ءام ىف هسمغي نم سانلا نمو .فرطلا نم دربلل ةنكمملا بابسألا
 دمجلا جرخي هنأك نوكيف .درابلا ءاملا يف ىقلت نأ ةدماجلا ةهكافلل ضرعي امك «هنع عفدني ىذألا
 امم وهف اذه فيك امأو .تدسف رانلا نم تبرق اهنأ ولو «يوتستو نيلتف اهيلع جستنيو اهنع
 وضعلاو مدلا هنم ليسيو طرشي نأ بجيف «دمكي فرطلا ذخأ اذإ امأف .بيبطلا هيلإ جاتحي ال

 ىتح كرتي لب جرخي الف «طرشلا تاهوف يف مدلا نم ءيش دمجي الئل راحلا ءاملا يف عوضوم

 نارطقلاو .هداسف عنمي كلذ نإف «جوزمملا لخلاو ينمرألا نيطلاب ىلطي مث «هسفن نم سبتحي

 . نسوسلا ءام : نسوسيملا 000(

 نم هيف .يناتسب هنم .ةبيط ةحئار تاذ ءارمح هراهزأ ريغص تابن ءربنساسلاوأ «ربنسيسلا وهو :ماّمنلا (0)

 نع مني هنأل ًاماّمن يّمس «ءلمقلا لتقو عالقلا جالعل لمعتسي ءثمطلاو «لوبلل ّردم . شوجنزرملا ةحئار
 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .اهزيمتو هتحئار ةدشب هسفن

 ١199١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب ؛ةيملعلا

 ميدقلا ناسنإلا فرع «ةريثك ةيناتسبلا هعاونأ «ةيبيلصلا ةليصفلا نم يعارز لقب «تفللا وهو :مجلسلا (6)

 «طاشنلل ددجم .ةيئادبلا هدقاوم دامر تحت ًايوشم هلكأي مدقلا ناسنإل ناك . خيراتلا لبق هنم ةريثك ًاعاونأ

 نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ردصلل عفان ءبطرم «لوبلل ردم ءرهطم
 .18937 توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا
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 طاقسإ ريغب لغتشي الف .«نفعتي وهو كردأو ةرضخلاو داوسلا رمألا زواج ادإو «ًاريخأو اءدّب عفني

 1ع مدانع1ةعانمد) ةنوفعلا بدت اليكو راوجلا ىف يذلا حيحصلا انشيأ نفعي الثل ةلجعب نفعي ام

 . هباب ىف هانلق ام لعفي لب

 رفسلا يف (طوعدعكهتتمم ه2 ءم1هد2) نوللا ظفح يف : سداسلا لصفلا

 باعل لثمو انوطقرزب باعل لثم ''”ةيرغت اهيف يتلاو ةجزللا ءايشألاب هجولا ىلطي نأ بجي
 لثمو ضيبلا ضايب لثمو ءاملا يف لولحملا غمصلاو ءاملا يف لولحملا ءاريثكلا لثمو جفرعلا

 .سمش وأ درب وأ حير هققش اذإ امأو ««نطيرق» ةفصو صرقو ءاملا يف عوقنملا ذيمسلا كعكلا

 . ةنيزلا يف مالكلا نم هريبدت بلطاف

 . ةفلتخملا هايملا ةرضم رفاسملا يفوت 5 : عباسلا لصفلا

 نأ بجيف «ةيذغألا فالتخا نم رثكأ ضارمأ يف رفاسملا عقوي دق هايملا فالتخا نإ

 حاشرلا فزخلا نم هحاشرتسا ةرثكو هقيورت ةرثك هكرادت نمو .ءاملا رمأ كرادتب كلذ يعاري

 غلبأو هطلاخي ام نيبو فرصلا ءاملا رهوج نيب قّرفيو هيفصي دق هيف ةلعلا انيب دق امك ءهخبطو

 وهو نيءانإلا دحأ يف اهنم لعجو فوص نم ةليتف تلتف امبرو «ديعصتلاب هريطقت هلك كلذ نم
 نم ًاديج أبرض نآكو يلاخلا ءاملا رطقف «يلاخلا ءانإلا يف رخآلا اهفرط كرتو فرط ءولمملا

 هيف حرطو ءيدرلاو ٌرملا ءاملا خبط اذإ كلذكو ءررك اذإ اصوصخو ء(16 85152002) قيورتلا

 لوألا نم ريخ ءام نع رصعت اهنإف ءرصعتو ذخؤت مث .ءفوص بابكو رح نيط يلغي وهو
 يف قرتحملا ًاصوصخو «هل ةئيدر ةيفيك ال رح نيط هيف لعج دقو ءاملا ضحم كلذكو
 اذإ هداسف عفدي امم ًاضيأ تارا مارق تري وا: .هداسف رسكي امم وهو هيفصي مث ٠ ء«سمشلا

 اخورمف برق نأ يجف ءدجوي ملو لق اذإ ءاملا نإف ايقناو .ذوفنلا ةلق سنج نم هداسف ناك

 (1طع 59138262) حلاملا ءاملاو . راثكتسالا نع ينغي كلذ نإف « .فيصلا يف ًاصوصخو لخلاب

 .رورعزلاو سآلا ّبحو بونرخلا هيف ىقلي نأ بجيو «نيبجنكسلا وأ لخلاب برشي نأ بجي
 هبرش عفني امم اضيأ بارشلاو .ةعيبطلا نيلي ام لك هيلع برشي نأ بجي صفعلا يّبشلا ءاملاو

 صمحلا ءام برشو .بالجلاب جزميو تاوالحلاو تاموسدلا هيلع لمعتسي ّرملا ءاملاو «هيلع

 (1125طإل- يماجألا مئاقلا ءاملاو لا لكأ كلذكو ءهررض عفدي امم ههبشي ام لبقو هلبق

 نأو «ةراحلا ةيذغألا هيف معطي ال نأ بجيف .(مران ع3 عانم») ةنوفع هبحصي يذلا 216)

 )١( ءارغلاب ءالطلا :ةيرغتلا .

 ضوحو ايوروأ بونج يلصألا هنطوم «تاينرقلا ةليصف نم يبَح ءيونس .يبشع يعارز تابن :صُممحلا (؟0)
 0 ىلع يوحي «ىطسولا:اكريمأ قظانم هرم ريكك ىف اماه اناذخ انا زدعب . طيوتملا نقيالا رجلا
 نيعم «خملاو باصعألل طشنم ءنّمسم ءىصحلل تتفم «لوبلل ردم .مارغ ٠٠١ لك يف ةيرارح ةدحو
 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيلوبلا يراجملل رهطم ءّوقم «ناديدلل دراط ءمضهلا ىلع

 .1991 .توريب «ةفرعملا راد «ءيوانضلا نيمأ دمحم
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 هايملاو .“"”سابيرلاو ''”حافتلاو لجرفسلا لثم لوقبلاو ةدرابلا هكاوفلا نم ضباوقلا لمعتسي

 هايملا داسف عفدي اممو «يناميلا ٌبشلا اهيمصي اممو «موثلا اهيلع لوانتي ةردكلا ةظيلغلا
 ةدرابلا ءايشألا نمو .ًاضيأ موثلاو ٌلخلاب لصبلا ًاصوصخو «كلذل قايرت هنإف «لصبلا ةفلتخملا
 بحصتسي نأ ةفلتخملا هايملا ىف لقتني نمل (156 عمد9 :ةونمعهع0) دّيجلا ريبدتلا نمو «سخلا

 ةسرجبق هيل يذلا لرتسلل لزدم لكلام نم ككتارو هةيلين يذلا: ءاجلا هب ع رمتفا عمال ءاماؤم
 أرطي ام لكب هطلخو هدلب نيط بحصتسا نإ كلذكو .هدصقم غلبي ىتح لعفي كلذكو «هئامب

 عرجي ًالثل "”مادف ءارو نم ءاملا برشي نأ بجيو .وفصي ىتح هكرت مث هيف هضخضخو هيلع
 لكب جزمتل ةضماحلا بوبرلا باحصتساو .ةئيدرلا طالخألا نم مشبلا دردزي الو طلغلاب قلعلا
 .دّيج ريبدت ةفلتخملا هايملا نم ءام

 رحبلا بكار ريبدت يف : نماثلا لصفلا

 ءيقلاو (1ط6ء 2210562) نايثغلا هب جيهي نأو .هب راديو رودي نأ رحبلا بكارل ضرعي دق

 هئيقو هنايثغ ىلع حلي نأ بجيو .نكسيف أدهي مث مايألا لئاوأ يف كلذو «(156 ؟هدصنا)

 ءيقلا هل ضرعي الئل دادعتسالا امأو .ذئنيح سبح هيف طرفأ نإف «ءيقي ىتح كرتي لب سبحلاب

 اذإو «ناّمرلاو حافتلاو لجرفسلا لثم هكاوفلا نم لوانتي نأب كلذو سأب هب سيلف (156 ؟هدمنا)

 اضيأ نيتنسفألاو . جاه اذإ هك هب حيهي نأ (1طء ه90563) نايثغلا خف نسفركلا ني ةنوش

 ىلإ راخبلا عافترا نم ةعناملا ةدعملا مفل ةيوقملا تاضومحلاب يذتغي نأ هعتمي اممو ©كلذك

 بارش يف دربملا زبخلا وأ ءاشاح وأ جندوف ليلقو مرصحلابو لخلاب سدعلاك كلذو ءسأرلا

 . جاديفسإلاب سفنألا لخاد حسمي نأ بجيو ءاشاح هيف عقي دقو «دراب ءام وأ «يناحير

 هلقن مث ءيلصألا هنطوم «نوزبارط» نم وهف ايكرت نم ناك اذإو لصألا ةيكرت حافتلا ةرجش نإ لاقي :حافتلا ()

 مسا نإ :ليق .ةئس فالا يح نم راكاادع رد حافتلا نأ دكؤملا نمو . . هوعرزو رصع ىلإ هنعارفلا

 ةغللا ملاعو «بيس» ةيسرافلاب ىّمسي امك «ةميدقلا ةيسرافلاب «اتوت» ةملك نم بّرَع لصألا يسراف حافتلا

 وهف ءاجالعو «ةيذغتو ًاعفن اهرثكأو ءهكاوفلا لضفأ نم حافتلا .«حافتلا ةحئار» هانعمو هب تقلي ةيوتس

 ىلكلا يف ىصحلاو «.لافطألا دنع لاهسإلاو «نمزملا كاسمإلا ةجلاعم يف دعاسيو «ةءاعمألا طّشتي

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةناثملاو نيبلاحلاو

 .199ا/ «توريب

 ةصخر قاس هطسو يفو «ةوالح ىلإ ضماخ همعط نكل .هقروو هعالضأ يف قلسلا هبشي تابن :سابيرلا (0)

 وقم .فيفخلا لاهسإلل ضباق «تايمحلل ًافطلم هريصع لمعتسيو «بنعلاك لكؤي .ًابغزو ةبوطر ةؤلمم
 نيعلا ةملظو .ًابرش ريساوبلا ليزيو «ساوسولاو ناقفخلا ليزي ءءاضعألا يوقي ءةيسنجلا ةبغرلل
 سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .نونجلا جالعل عفان هبارشو ءالحك ضايبلاو
 ١484١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب ءةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 .بارشلا وأ ءاملا هب ىفصي ام :مادفلا (6)
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 عبارلا نفلا
 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوحو فينصت يف

 الصف نيثالثو نينثا ىلع لمتشيو

 (1طع ءةمهل ان عواصعالا) جالعلا يف ىلكلا مالك : لّوألا لصفلا

 ةيذغتلاو ([1ط6 :ءونتأ») ريبدتلا اهدحأ :ةثالث ءايشأ نم ممتي جالعلا رمأ ْنِإ :لوقن

 فّرصتلا :ريبدتلاب ىنعنو .ديلا لامعأ لامعتسا ثلاثلاو «ةيودألا لامعتسا رخآلاو «(10 هوادضوط)

 ريبدتلا ماكحا و... اهتلمعب نم ءاذعلاو 6ةذاعلا قف" ةيراخب نه ىلا ةدودحملا ةيرورتقلا بانسالا ىف
 ةيمكلا باب يف هّصخت ماكحأ اهتلمج نم ءاذغلل نكل «ةيودألا ماكحأل ةبسانم اهتيفيك ةهج نم

 . هيف دازي دقو ءلدعي دقو «للقي دقو «عنمي دق ءاذغلا نأل

 عم ناك اذإ لّلقي امنإو «طالخألا جضنب ةعيبطلا لغش بيبطلا ةدارإ دنع ءاذغلا عنمي امنإو

 الئل ةداملا هنبج ىعاري صقني امبو ةوقلا هبنج ىعاريو .وذغي اميف ةوقلا ظفح ضرغ هل كلذ

 ةفيعض تناك نإ ةوقلا وهو ءامهمهأ ًامئاد يعاريو «ريثكلا ءاذغلا مضهب ةعيبطلا اهنع لغتشت
 ىرخألاو «ةيمكلا ةهج نم امهادحإ :نيتهج نم للقي ءاذغلاو .ادج اًيوق ناك نإ ضرملاو ءادج

 . اثلاث امسق نيتهجلا عامتجا لعجت نأ كلو «ةيفيكلا ةهج نم

 لوقبلا لثم ةيذغتلا ليلق ةيمكلا ريثك ءاذغ نوكي دق هنأ ةيفيكلاو ةيمكلا ىتهج نيب قرفلاو

 ليلق ءاذغ وكي هلو .هةحتك نود واذقلا ةيسك نيب رككتس امين دكتتسملاناف نهكازفلاو
 ةيفيكلا للقن نأ ىلإ انجتحا امبر نحنو «كويدلا يصخ لثمو «ضيبلا لثم ةيذغتلا ريثك ةيمكلا
 ةئين طالخأ (156 ؟«5:619) قورعلا ىف ناكو ةئلاخ ةوهشلا تناك اذإ كلذو «ةيمكلا رثكنو

 قورعلا عنمن نأ و (1طع ة:هدصقعط) ةدعملا ءلمب ة وهشلا نكست نأ اند رأف « (11111121156 11133101115)

 ريك نأ انجتحا انيرو . كلذ ريغ ىرخأ ضارغألو اهيف ام ًالوأ جضنيل ةريثك ةدام (16 76ةةا5)

 ةلكوملا ةعيبطلا تناكو «(756 مم»65) ةوقلا يّوقن نأ اندرأ اذإ كلذو «ةيمكلا للقنو ةيفيكلا

 جلاعن انك اذإ هعنمو ءاذغلا ليلقت فلكتي ام رثكأو .ريثك ءيش مضه لوازت نأ نع فعضت ةدعملاب
 دق انإف «(1ء هطمرعمنء لن563565) ةنمزملا ضا رمألا ىف امأو . (156 هانا لنوءة565) ةداحلا ضا رمألا

 انتيانع نأل 216 دهاء لنووةوعو) ةداحلا ضارمألا ىف امم انليلقت نم لقأ اليقث نكلو اضيأ للقن

 اهاهتنمو ديعب اهنارحب نأ ملعن انأل «رثكأ (16 هطدصنع كنو«هد5) ةنمزملا ضارمألا يف ةوقلاب
 ام جضنب فت ملو «(1طع هضولف) نارحبلا تقو ىلإ تابثلاب فت مل ةوقلا ظفحت مل اذإف «ديعب

 . هجاضنإ ةذم لوطت
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 انفخ نإف ءاهئاهتنا لبق ةوقلا نوخي ال نأ وجرنو «بيرق اهنارحب نإف ةّداحلا ضارمألا امأو

 انؤاذغ نكمأ ضارعألاو ادتبملا نم برقأ اهيف ضرملا ناك املكو ءءاذغلا ليلقت يف غلابن «ءكلذ

 امب ةقث ةيذغتلا انللق ديازتلا ىف : ضارعألا ذخأتو ديازتلا يف ذخأي ضرملا لعج املكو ةوقلل نيوقم

 ضررملا ناك املكو : دج نييدتلا بطلت ىيفحلا دنعو .هداهج تقوة ةوقلا نع ًافيفختو ءاتفلسأ

 امك كلذ نم انعنمت بابسأ ضرعت نأ الإ «ّدشأ ريبدتلا انفطل «برقأ (156 هنةأو) نارحبلاو دحأ

 لاحك ذوفنلا ةعرس :امه نارخا نالصف هب ىذغي ام ةهج نم ءاذغللو . ةيئثزجلا بتكلا يف هركذنس

 (156 6اه59) مدلا نم هنم دلوتي ام ماوق وحن اضيأو ءايالقلاو ءاوشلا لاحك ذوفنلا ءطبو ءرمخلا

 ةعرسو هتقر وأ «(7عهلو) ليجاجعلاو (20:15) ريزانخلا محل ءاذغ لاح نم نوكي امك هكاسمتساو

 عيرسلا ءاذغلا ىلإ جاتحن نحنو .نيتلا نمو بارشلا نم نئاكلا ءاذغلا لاح نم نوكي امك هللحت

 وأ ةدملا نكت ملو اهشعننو (1055 04 5181 م065) ةيناويحلا ةوقلا طوقس كرادتن نأ اندرأ اذإ ذوفنلا

 قبس نأ قفتا اذإ مضهلا عيرسلا ءاذغلا ىقوتن نحنو . مضهلا ءيطبلا ءاذغلا مضه ثير يفت ةوقلا

 ىفوتن نحنو .هنايب انم قبس يذلا وحنلا ىلع ريصيف هب طلتخي نأ فاخنف ءمضهلا ءيطب ءاذغ

 مضهلا ءيطبلا ةيذغتلا يوقلا ءاذغلا رثؤن اننكل 156(2 ءصطهاانو) ددسلا ثودح انناقيإ دنع ظيلغلا

 ماسملا فثاكت هل ضرعي نمل فيخسلا ءاذغلا رثؤنو «ةيوقلا تاضايرلل هئيهنو هيوقن نأ اندرأ نمل

 . اعيرس (186 م0165)

 : نيناوق ةثالث اهلف ءاودلاب ةجلاعملا امأو

 هايف اطويوأ ادرايوأ اراه هزاعسا ىلإ هيفي ناعتا نونآق ةااهدعا
 ريدقت نوناق ىلإو «هنزو ريدقت نوناق ىلإ مسقني نوناقلا اذهو ءهتيمك رايتخا نوناق : يناثلاو

 0 ل

 0 : رمل ةنقرك قرد اذإ هنإف هو ا

 نيهجولا نم هتيمك ريدقت امأو . لكاشملاب ظفحت ةحصلاو ٌدضلاب جلاعي ضرملا َّنإف « هتيفيك
 نمو «ضرملا رادقم نمو ءوضعلا ةعيبط نم يعانصلا سدحلا ليبس ىلع فرعيف .ًاعيمج
 ةعانصلاو دلبلاو لصفلاو ةداعلاو نسلاو سنجلا يه ىتلا اهتميالمو اهتقفاومب لدت يتلا ءايشألا

 ءوضعلا جازم :اهدحأ ةعيرأ نوجأ ندم :ميعس ويقفلا ةديمت ةكرعفو هعسسلاو ةوقلاو

 . هتوق : : عبارلاو .هعضو : ثلاثلاو ءهتقلخ : يناثلاو

 هجازم فرعو يعيبطلا هجازم فرع اذإ هنإف : (156 :ءمسمعم 04 دص ه:عدد) وضعلا جازم امأ

 ؛هيلإ هدري ام رادقم فرعيف «يعيبطلا هجازم نم دعب مك هنأ يعانصلا سدحلاب فرع «يضرملا

 ىلإ جاتحيف ءًأريثك ًادعب هجازم نم دعب دقف ءًاراح ضرملاو ًادراب يحصلا جازملا ناك نإ هلاثم

 .ريسي ديربتب هيف بطخلا ىفك نيراح امهالك ناك نإو .ريثك ديربت
 « لمتشت ىنعم مك ىلع ةقلخلا نإ انلق دقف : (02ءعوؤم» ه4 هه هىعدص) وضعلا ةقلخ نم امأو

 هجراخ وأ هلخاد يفو ءذفانملا لهس هتقلخ يف وه ام ءاضعألا نم نأ ملعا مث . كانه نم لمأتيلف
 «كلذك سيل ام هنمو «لدتعم فيطل ءاودب (1156 5مه[868566© لضفلا هنع عفدنيف «لاح عضوم
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 ءاودلا هيفكي لخلختملاو . فئاكتم اهضعبو . لخلختم اهضعب كلذكو «يوف ءاود ىلإ جاتحيف

 هل سيل ام ّيوقلا ءاودلا ىلإ ةجاح ءاضعألا رثكأف «يوقلا ءاودلا ىلإ جاتحي فيثكلاو «فيطللا

 هل يذلا مث .دحاو بناج نم كلذ هل يذلا مث هل ءاضف الو «نيبناجلا دحأ نم الو « فيوجت

 فيخس وهو نيبناجلا نم فيوجت هل يذلا مث «ةيلكلاك فيثك '''ززلم هنكل نيبناجلا نم ءاضف
 امإو (اعيضوف امإ .ملعت امك يضتقي عضولاو ءوضعلا عضو نم امأو . (1ع !ن2ع) ةئرلاك

 هنأ هلاثم «هيلإ هتلامإو ءاودلا بذج ةهج كرايتخاب هّصخأ ةكراشملا ملع نم هب عافتنالاو «ةكراشم

 ريعقت ىف تناك نإو «(16 انت26) لوبلاب اهانغرفتسا (156 ان862) دبكلا ةبدح ىف ةداملا تناك اذإ

 اهريعقتو «(156«ابهم©) لوبلا ءاضعأل ةكراشم دبكلا ةبدح نأل .لاهسإلاب اهانغرفتسا دبكلا

 . : ةثالث هوجو نمف عضوملا ملع ةهج نم هب عافتنالا امأو .(1طءزماعدانصعو) ءاعمألل كراشم

 ىندأ ىف ةلدتعملا ةيودألا هيلإ تلصو ةدعملا لثم بيرق ناك نإف «هبرقو هدعب :اهدحأ
 اهسفن ةلدتعملا ةيودألا نإف ,«(76 اده8) ةئرلاك ًاديعب ناك نإو «ةيقاب اهتّوقو هيف تلعفو «نامز

 نأ بجي ء«ءاودلا هاقلي يذلا بيرقلا وضعلاف .اهاوق يف دازي نأ جاتحيف ءهيلإ لوصولا لبق اهاوق

 نأ ىف ءاودل جاتحي ءاد وهو «لوبو دعب امهنيب ناك نإو :ةلغلل لباقملا ردقلاب هل ءاودلا ةوف نوكت

 ةدمضأ يف لاحلا لثم هيلإ جاتحملا نم رثكأ ءاودلا ةوق نوكت نأ جاتحيف «ةصئاغ ةوق ىلإ هيلإ ذفني

 عرسيل ةيودألاب طلخي نأ يغبني يذلا ام فرعي نأ «يناثلا هجولاو .هريغو (5008) اًسنلا قرع

 هجولاو .نارفعزلا بلقلا ةيودأبو تاّردملا لوبلا ءاضعأ ةيودأب طلخي امك ءوضعلا ىلإ اهلاصيإ

 هانلصوأ ىلفسلا ءاعمألا ىف ةحرقلا َّنأ انفرع اذإ انأ الثم هيلإ ءاودلا لاصتا ةهج فرعي نأ «ثلاثلا

 عضوبلا ةاعارمب عفتني دقو .بارشلاب هانلصوأ ايلعلا ءاعمألا يف اهنأب انسدح وأ «ةنقحلاب

 هلعفي نأ ىغبني امو ءوضعلا ىلإ اهمامتب ةّبصنم ةداملاو هلعفي نأ ىغبني اميف كلذو ءاعم ةكراشملاو

 ةاعارم دعب اهعضوم نم اهانبذج دعب بابصنالا يف تناك نإ ىتح بابصنالا يف دعب ةداملاو

 . لفسأ ىلإ قوف نمو راسيلا ىلإ نيميلا نم بذجي امك ةهجلا ةفلاخم :اهادحإ : عبرأ طئارش
 116 مجاحملا عضوي (1طع معدد 2000) ثمطلا سبحي امك ةكراشملا ةاعارم : ةيناثلاو

 ىف دصفي امك ةاذاحملا ةاعارم : ةثلاثلاو . كيرشلا ىلإ الج (1طع طقس 2) نييدثلا ىلع عا3556و)

 قيلسابلا (186 ةماعء») لاحطلا للع ىفو نعيالا (1طع تةوطغ طدوزا1ع) قيلسابلا (15عء انائعم) دبكلا للع

 دج ًابيرق هيلإ بوذجملا نوكي الثل كلذ يف ديعبتلا ةاعارم : ةعبارلاو .(1:6 1666 طههناذع) رسيألا
 نم اهذخأن نأ امإ اَنأ ةهج- نم نيرمألاب عفتنيف ةّبصنم ةداملا تناك نإ امأو ء«هنم بوذجملا نم

 للع ىف نفاصلا دصفي امك .هنم اهجرخنو كراشملا بيرقلا وضعلا ىلإ اهلقنن وأ ء.هسفن وضعلا

 نيتزوللا مرو جالع يف (16 [828106) ناسللا تحت يذلا (156765561) قرعلاو ءمحرلا

 نأو هنع بوذجملا وضعلا عجو ًالّوأ نكسف «فالخلا ىلإ بذجت نأ تدرأ ىتمو .(7ههقنااذان)
 : ةثالث قرط نمف وضعلا ةوق ةهج نم عافتنالا امأو . سيئر ىلع زاجملا نوكي ال ىتح رظنت

 .«نكمأ ام ةيوقلا ةيودألاب ةسيئرلا ءاضعألا ىلع رطاخن ال اّنِإف «ةيئدبملاو ةسايرلا ةاعارم : اهادحإ

 :قصتلم: وأ :قصلم وولف )0١(:
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 امهنم هغرفتسن نأ جاتحي ام دبكلاو غامدلا نم غرفتسن ال كلذلو ءررضلاب ندبلا انمّمع دق نوكيف

 نم اهلخن مل «ةلذحم ةيودأب دبكلا اندمض اذإو «ةتبلا ديدش ًاديربت امهدّربن الو «ةدحاو ةعفد

 بلقلا ةاعارملا هذهب ءاضعألا ىلوأو .اهلجأل هيقسن اميف كلذكو «ةوقلا ظفحل حيرلا ةبيط ةضباق

 لعفلا ةاعارم :ةيناثلا قيرطلاو .(156 انعم دبكلا مث . (1ذع طءوتس) غامدلا مث .(1طع طعومأ)

 عم تاّيمحلا يف يقسن ال كلذلو «ةئرلاو ةدعملا لثم اسيئر نكي مل نإو ءوضعلل كرتشملا

 . ةدوربلا ديدش ادراب ءام ةدعملا فعض

 .ةلمجلا يف ًادج رطخ ةفرص اهولتي امو ةسيئرلا ىلع تايخرملا لامعتسا نأ ملعاو

 نأ بجي ةيبصعلا ٌسحلا ةيكذلا ءاضعألا ْنِإف ء«هلالكو ّسحلا ءاكذ ةاعارم : ةثلاثلا قيرطلاو

 .اهيلع اهريغو '”تاعوتتيلاك ةيذؤملاو ةعاذللاو ةيفيكلا ةئيدرلا ةيودألا لامعتسا اهيف ىقوتي
 اهل ىتلاو «ةوقلاب تادّربملاو «تالّذحملا :فانصأ ةثالث اهلامعتسا نع ىشاحتي ىتلا ةيودألاو
 ريض وع دبل .اههبشأ امو قرحملا ساحنلاو صاصرلا جاذيفسأو راجنزلاك 20000 تايفيك

 ةيضرعلا هترارح الثم نوكي يذلا نإف ضرملا رادقم امأو .وضعلا ةعيبط بسحب ءاودلا رابتخا

 ةيضرعلا هتدورب نوكي يذلاو «ةدورب ّدشأ ءاودب أفطت نأ جاتحيف «ةديدش (860146513] 568

 امأو .ةوق لقأ ءاودب انيفتكا نييوق انوكي مل اذإو ءانيخست ٌدشأ هنخسي نأ ىلإ جاتحيف «ةديدش

 يف ناك نإ (106 ه«ةالنه) مرولا الثم .هتاقوأ نم تقو يأ يف ضرملا فرعن نأف ضرملا تقو

 اميف امأو ءهدحو للحي ام انلمعتسا ىهتنملا يف ناك نإو ءهدحو عدوي ام هيلع انلمعتسا ءادتبالا

 ءألدتعم ًافيطلت ريبدتلا انفطل ءادتبالا يف اًداح ضرملا تاك نإ وب . اعيمقس انمي طايع كتر دو
 يف فطلن مل انزع ناك نإو «(156 3146211340 2) فيطلتلا يف انغلاب ىهتنملا ىلإ ناك نإو

 ريغ ةنمزملا ضارمألا نم أ ريثك نأ ىلع .ءاهتنالا دنع (156 3[ءما13802) فيطلتلا كلذ ءادتبالا

 .فطلملا ريبدتلا اهللحي تاّيمحلا

 نإو ءجضنلا رظتنن ملو ءادتبالا يف انغرفتسا ءًاجئاه ةداملا ريثك ضيرملا ناك نإ ًاضيأو
 لهس وهف اهتمءالمب ّلدت يتلا ءايشألا نم لالدتسالا امأو .انغرفتسا مث ءانجضنأ ًالدتعم ناك
 . ضرملل وأ ءاودلل نيعم وه لهو هرمأ ىعاري نأ بجي ام ىلوأ اهتلمج نم ءاوهلاو ء«هفرعت كيلع

 وأ بجاولا رخأت عم ةوقلا توف نمؤي الو رطخ اهيف نوكي يتلا ضارمألا :(لوقنو)

 ىوقألا ىلإ جّردتي اهيف رطخ ال يتلاو ءالَّوأ يوقلا جالعلاب اهيف أدبي نأ بجاولاف ءهيف فيفختلا
 نأل طلغلا ىلع ميقت نأو ءرخأتي هريثأت نأل باوصلا نع برهت نأ كايإو .فخألا نغي مل نإ
 «ةيودألا لّدبت لب ء«دحاو ءاودب دحاو جالع ىلع ميقت نأ بجي سيلف كلذ عمو ءرّبدتي ال هررض

 تقو نود تقو ىف وضعلاو ندبلل لب ءوضع لكل لب «ندب لكلو «هنع لعفني ال فولأملا ْنِإف
 ١ . ءاود نود ءاود نع لاعفنالا يف ةصاخ

 ةلعلا رهقت نأ امإ ةعيبطلا نإف لجعتست الو «ةعيبطلا نيبو اهنيب ّلخف ةلعلا تلكشأ اذإو

 . هانعطق اذإ بيلحلاك ءاضيب ةدام هنم ليسي يذلا تابنلا : عوتيلا )0غ(



 7/١" ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةبرضلاك ءعجو بجوم وأ «عجو هيبش وأ «عجو عم ضرم عمتجا اذإو .ةلعلا رهظت نأ امإو
 عم هنإف ؛ شاخشخلا لثم زواجت الف «ريدختلا ىلإ تجتحا نإو «عجولا نيكستب أدباف «ةطقسلاو

 نإو «سئارهلاك ءادج مدلا ظلغي امب ذغاف وضعلا سح ةدشب تيلب اذإو .لوكأم فولأم هريدخت

 .هوحنو ٌسخلاك تادّربملاب ذغاف ريبدتلا فخت مل

 (156 ةيناسفنلا ىوقلا يّوقي امب ةناعتسالا ةعجانلا ةديجلا تاجلاعملا نم نأ ملعاو

 ٌرسي نم ةمزالمو «هب سا أم ءاقلو حرفلاك (1طع 131 مم:ع2) ةيناويحلاو موزلعطتع ؟ةعانلأال)

 .:هةرضت ءايشا نع نضيرملا تغئمف .مهنم ايحتسي نمو نيمشتحملا ةمزالم تعفن امبرو «هب

 .ءاوه ىلإ ءاوه نمو ؛دلب ىلإ دلب نم لاقتنالاو .ءتاجلاعملا نم فنصلا اذه براقي اممو
 ,«جازمب ريصيو وضع اهب يوتسي تاكرحو تائيه فلكتو «تائيف ىلإ تائيه نم لاقتنالاو

 بحاص فلكي ام لثمو «هل حولي ءيش ىلإ ديدشلا رظنلا نم لوحإلا يبصلا فلكي ام لثم

 امبرف «هينيعو ههجو ةيوست فيلكت ىلإ هل ىعدأ كلذ نإف «ةقيضلا ةآرملا يف رظنلا نم ةوقللا
 . حالصلا ىلإ فلكتلاب داع

 ام ةيوقلا لوعفلا يف ةيوقلا تاجلاعملا كرتت نأ نيناوقلا نم هظفحت نأ بجي اممو

 (156 زمعنذع) طبلاو (10 هدهاعم2© ىكلاو «يرقلا (156 كندممتط0ء2) لاهسإلا لثم نم تعطتسا

 «قيقد رظن ىلإ اهجالع يف جاتحت يتلا رومألا نمو .ءاتشلاو فيصلا يف (1ط6 7011 ء ءيقلاو

 اند ةنسو اك الشم ضرملا قحتسيو .ناداضتم ناقاقحتسا دحاو ضرم ىف عمتجي نأ

 كلذك رب نيكعلا نأ: ءاهنت ىتعللا انس وك ىلا هدنتلاو اذيربت ىتحلا ىقنت اه اذ
 انيخست جنلوقلا ةدام قحتست ام لثم ادي مرمر ايكستا دقن ىقوملا عمم نأ

 لكو ءالتما لك سيل هنأ ملعاو . سكعلاب وأ «ًاريدختو ًاديربت هعجو ةّدش ٌقحتستو «ًاعيطقتو

 يف مهملا ريبدتلا نسح يفكي ام ًاريثك لب «ةلباقملاو غارفتسالا نم ٌدضلاب جلاعي جازم ءوس
 . (824 ةعصمء#) جا زملا ءوسو (10 811 ءالتمالا

 (830 خةمممع1) جا زملا ءوس ضا رمأ تاحلاعم ىف : ىناثلا لصفلا

 انإف «ةدام عم ناك نإو ءطقف (824 ؛ءدمع# جازملا ءوس لبن امنإف «ةدام الب هنم ناك ام اَمأ

 هنكمتل جازملا ءوس هنع فلختي مل نإ هدحو غارفتسالا انامك اميبرو «(160 6ا/36ا1216) اهغرفتسن

 جازملا ليدبت نإ جاتحي لب 2000 [612مع2) جازملا ءوس فلخ نإ كلذ انفكي مل امبرو «فلاسلا

 . (1طع هتوعانق (102) عا رفتساللا نم عا رملا دعب

 020 جازملا ءوس ْنأل «ةثالث فانصأ (830 [عصمع) جازملا ءوس ةجلاعم نإ :(لوقنو)

 ةاوادملا وه اذهو «قالطإلا ىلع دضلاب هجالع نوكيف ًامكحتسم نوكي نأ امإ ءاعممم”)

 ام هنمو «ببسلا عنمب ظفحلاب مّدقتلا عم ةاوادم هحالصإو نوكلا ّدح يف نوكي نأ امإف «ةقلطملا

 ةجلاعم «ةاوادملا لاثم . ظفحلاب مدقتلا ىمسيو ءطقف ببسلا عنم ىلإ هيف جاتحيو نوكي نأ ديري

 . ىفطيل ٌبغلا ىف درابلا ءاملا ىقسو (186 (ط651262) قايرتلاب (34[19ا15) عبرلا ىمح (5مو15) ةنوفع

 (1ءمهتم [عبع) ّبغلا ىفو قبرخلاب عبرلا ىف غارفتسالا .ظفحلاب مدقتلاو ةاوادملا لاثمو
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 غارفتسا ءًادرفم ظفحلاب مّدقتلا لاثمو . عقت ةبون ءادتبا عنمن نأ كلذب اندرأ د يلا
 ةبلغل (1راهنم 2762) بغلا ىمحلو «قبرخلاب ءادوسلا ةبلغل (11:205) عبرلا ىّمحل دعتسملا

 درب وأ رح هببس ضارمألا نم ءىش كيلع لكشأ اذإو .اينومقسلاب (186 6110 طن1©) ءارفصلا

 . ضرعلاب يذلا ريثأتلا كّرخي ال يك رظناو .«طرفمب نبرجت الف «بّرجت نأ تدرأو

 ةرارحلا نأل «رثكأ ديربتلا يف رطخلا نكل «ءاوس امهتدم نيخستلاو ديربتلا نأ ملعاو

 ةبوطرلاو لوطأ بيطرتلا ةدم نكل ءءاوس سيبيتلاو بيطرتلا ىف رطخلا ْنأو «ةعيبطلا ةقي

 ئوقت ةرازحلارب . اهدنض ةبابسأ ةيوقتي:لدبتو»: اهنايمأ ةيوعتب ظفحتت اهيهتم ةالعلاو لك ةةسوجلاو
 امب مث ءددسلا حيتفتو ءالتمالاو لفثلا ضفن يهو تاشعنملاب مث ءاهركذ نم انغرف يتلا بابسألاب

 اهليلحت طرفي امبو «ةرارحلا قنختو اهبابسأ ةيوقتب ىوقت ةدوربلاو .ةلدتعملا ةبوطرلا وهو اهظفحي
 ءددسلا حيتفتب ةرارحلا طرف جلاعملاو . ضرعلاب ةرارحلاو تاذلاب (186 83:026558) ةسوبيلا وهو

 لب «راحلا جازملا ءوس يف ديزيف «ةّدسلا رجحت يف ديزي الئل طرفملا ديربتلا ىقوتي نأ يغبني

 اهيف ابدنهلا ءامو ريعشلا ءامك دّربم لاج ىفك نإف ءولجي امم الوأ جلاعيف «قفرتي نأ يغبني
 يلابي الو «ةفيطل ةرارح هيف امبف .عنقي مل نإف ءالدتعم نوكي امبف «كلذ عنقي مل نإو «تمعنو

 عنم امبرو «حيتفتلا دعب ةئفطتلا لهسلا هنيخست ررض نم رثكأ ديربتلا يف هحيتفت عفن َنِإف «.كلذ نم
 «يأرلا اذه لاطبإ ىلع اًرصم سانلا ضعب ناك نإو .ةداحلا طالخألا جضن نم ةئفطتلا طرف

 نم حلصت تناك نإو «ىتارملاب كتنيص يتلا انيس الو رمل طي ةيوكلا ةنمطتلا نأ يردي صلو

 داوم عم امإو «درفم دراب جازم ءوس نم امإ يرد ير وارسم بقعت دق اهنإف «حالصإ لضف ةداملا

 ةياغو «مكحتسا دق ناك اذإ بعص هنأكف درابلا جازملا نيخست : امأو . اهحلصأ يتلا داوملل ةداضم

 ةيخستلا ةيرت' هوه ناهسأ رمآلا ءادتبا ىف درابلا نيخست نإف «ةلمجلابو .ءادتبالا ىف ةلوهسلا نم

 0 لا ا ولا ل ا
 ديربتلا نأ ملعاو .هل ةقواسم وأ (16 ذه031©) ةدررعلا نم توم ىف ةكلاتلا ةدوربلا نأل ءايقالا

 (1 طع طقم ل 2عقو) نسيتلاو .امهنم ولخي دقو بيطرتلا نراقي دقو (16 82:02655) نسسيتلا نراقي دق

 سيسنلا ىف نيعي دقو: ةثدحتسملا ةةووبلل الذع دشأ هييطوتلاو. ءكتدح دق ىلا ةدونبلل اناثإ دشأ

 ةلييالو «تطرفأ اذإ ةذؤزبلا تاشأ عيمج بظرتلا ين نيعيو كطرقا اذإ ةرازتعلا تاننأ عيبج

 برشو .فلس اميف اذه نم انغرف دقو «نزبألاو فيفخلا مئادلا مامحتسالاو ةعدلا غلبم ءيش هيف

 . بيطرتلا يف يوق جوزمملا

 نم هيفكي ال هنإف «(6[04015مت28) بيطرتو (10 6001 ديربت ىلإ جاتحا اذإ خيشلا نأ ملعاو

 نإو هنإف .هل عقو يذلا بطرلا درابلا هجازم ىلإ كلذ زواجي ام لب «لادتعالا ىلإ هذريام كلذ

 نأ ىلإ ام جازم ليدبت يف جوحي ام ًاريثك هنأ ملعت نأ بجيو . يعيبطلاك هل وهف ًايضرع ناك
 ةيودألا عم ّلخلا لامعتسا ىلإ جوحي ام لثم هّداضي امب ًاطولخم جازملا كلذ يّوقي ام لمعتست

 ةدّربملا ةيودألا يف نارفعزلا لامعتسا ىلإ جوحي ام لثمو اهتّوق ضّوعت ىتح ام وضعل ةنخسملا

 ) )1١ةينومقسلا تابن نم جرختست ةقبد ةبطر ةدام : :اينومقسلا .
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 ثبلي ال هفطلي هنأ الإ «جازملا رييغت يف ريثأتلا ٌّيوق ءاودلا نوكي ام ًاريثكو ؛هيلإ اهلصويل بلقلل
 ام لثم هلعف ّدضل ًابجوم ناك نإو «هسبحيو هفّنكي ًائيش هب طلخي نأ جاتحيف هلعف لعفي ام ثير
 .هلعف اهيف لعفي ةّدم وضعلا ىلع هسبحيل هريغو عمشلا ''”ناسلبلا نهدب طلخي

 غرفتسي نأ بجي ىتمو فيك هنأ يف : ثلاثلا لصفلا
 (10 ءالتمالا : ةرشع (156 ه/ههاده05) غارفتسالا يف مكحلا باوص ىلع لدت يتلا ءايشألا

 ةعيبطلا نوكت نأ لثم  ةمئالملا ضارعألاو «(16 :ةصمء جازملاو ؛(1ط6 مد« ةّوقلاو «8لل)

  رطخ لاهسإلا ىلع (156 2062::012) لاهسإلا نإف ءلاهسإ اهل ضرعي مل اهلاهسإ ديرت يتلا

 (1طع غارفتسالا ةداعو .دلبلا ءاوه لاحو .لصمفلاو ءٌنِسلاو ؛(1طع مطإلو:و10) ةنحسلاو

 نم تعنم .عارفتسالا يضتقفت ةلالد ةهج دض ىلع تناك اذإ هذهو . ةعانصلاو «673ءان8005)

 تناك ةّوق يأ فعض كلذكو ,(186 ه,20د205) غارفتسالا نم عنمي ةلاحم ال ءالخلاف غارفتسالا

 ةّيسحلا ىوقلا يف كلذو «غارفتسالا كرت ررض ىلع ام ةوق فعض انرثآ امبر انأ الإ «ثالثلا نم

 (156 ٌراحلا جازملاو .ىوقلا عيمج يف كلذو «عقو نإ ريطخلا رمألا كرادت انوجر اذإ ةّيكرحلاو

 ناحلا افا وحب اضيرأ ةئف عنمي اهفعض وأ ةرارحلا مدعل بطرلا درابلاو «هنم عنمي سبايلا 80: 196:)

 لخلختلاو ةفاضقلا ىف طارفإلا نإف .(186 مطإلقنودع) ةنحسلا اهآو علنلك ةف صيخرتلاف بطرلا

 فيحنلا فيعضلا ريبدت يف كيلع بجاولا نإف كلذلو «ةوقلاو حورلا للحت نم ًافوخ هنم عنمي
 ىلإ لئاملا ديجلا مدلا دلوي امب هيذغتو ءهغرفتست الو هيرادت نأ (726 61004) مدلا يف رارملا ريثكلا

 كلذكو «تاغارفتسالا لمتحيف هتيوق امبرو ؛هطلخ جازم كلذب تحلصأ امبرف «ةبوطرلاو دربلا
 هغارفتسا نع تدجو ام ةداع لك الإ ليلقلا (8:ههد[1ه5) غارفتسا ىلع مدقي نأ بجي ال
 محللا طغضي نأ نم افوخو دربلا ءاليتسا نم ًافوخ هنم عنمي ًاضيأ طرفملا نمسلاو هدم

 (1طع دان معه 4عممع) لوضفلا رصعي وأ ةرارحلا قنخيف ءاهالختسا اذإ اهقبطيو (156 7655615) قورعلا

 . (1[ طع لل5هعمج2) ءاشحألا نيلإ

 (1طع ممكن وأ م) جنشتلاو (16 ةمرانع) برذلل دادعتسالا لثم انفي ةئيدرلا ضارعألاو

 ظفانلا تقولاو: نم متجي كويذلا ل ىلإ نواعسلاو وشنلا مات نع نصاقلا نسلاو:«هثم, غتمت
 :ةّداح تالّهسملا رثكأ نإف «كلذ زرحي امم ًادج راحلا يبونجلا دلبلاو ءهنم عنمي ًأدج درابلاو

 جراخلا ّرحلا نألو ةيخرتسم ةفيعض نوكت ىوقلا ْنألو «لمتحم ريغ نيّداح نيراح عامتجاو
 يلامشلاو . مواقت ىلإ يذؤت ةبذاجم عقتف «لخاد ىلإ هبذجي ءاودلاو جراخ ىلإ ةداملا بذجي

 غارفتسالا ةريثكلا ةعانصلاو ءهنم عنمت (16 هان 065) غارفتسالا ةداع ةلقو «هنم عنمي ادج درابلا

 نأ يغبنيو . ةبعتم ةعانص لك ةلمجلابو .هنم عنمت ةيلامحلاو مامحلا ةمدخك «(16 ء72011840)

 ١ سفنلا قيضو «نائسألاو قلحلا عاجوأو .ةكحلاو ءممصلاو .عادصلا نم ناسلبلا نهد ديفي : ناسلبلا )0010

 . ضارمألا نم اهريغو لاحطلاو .ىلكلاو «دبكلاو ةدعملا فعضو .ةيوئرلا حورقلاو .«لاعسلاو .ءوبرلاو

 ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا

 ١198١. «.ةيئاثلا

 ١م !١ لطلا هم * ناتلا
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 ام (156 ه7وعان202) عا رفتسا : ةسمخ ر ومأ دحأ (116 612121602) عا رفتسا لك يف ضرغلا نأ ملعت

 وأ «(ة1ههإ' ه[ طع ؟ة5ة56ا5) ةيعوألا ءايعإ هبقعتي نأ الإ «ةحار ةلاحم ال هبقعتو هغارفتسا بجي

 م زلم ام رخآ ضرم وأ «(8مطعمت عدل ؟ه062) موي ىمح وأ «(0ت(طةءولع هك طعه ةرآ رحلا ناروث

 لب «هعفنب سحي الف عفن نإو اذهو (1ء 5120067) ةناثملل راردإلا حيرقتو ءاعمألل لاهسإلا جحسك

 ىقني (16 220562) نايثغلاك «هليم ةهج لمأت : ىناثلاو . ضراعلا لوزي نأ ىلإ لاحلا ىف ىذأ امبر

 نم هجرخم وضع : ثلاثلاو . (15ع لذة ط0ع2) ناييمالاب (1طعء عممم5) صغملاو (16 م ءىقلاب

 اذه لاثم يف أطخأ نإ هنإف نميألا لافيقلا ال دبكلا للعل نميألا (16 هذان قيلسابلاك «هليم 01

 ام ىلإ ةداملا ليمت الثل هنم غرفتسملا نم ٌسخأ جرخملا وضع نوكي نأ بجي وأ رطخ بلج امبر

 ءاعمألاو ([16 ان062) دبكلا ةيدحل لوبلا ءاضعأك ًايعيبط هنم هجرخم نوكي نأ بجيو .فرشأ وه

 ءهنم غرمتسي نأ بجي يذلا وضعلا وه هنم عفدني يذلا وضعلا ناك امبرو هريعقتل (156 1826[1065)

 وه امم هريغ ىلإ لامي نأ جاتحيف هب طالخألا رورم نم هيلع فاخي ضرم وأ ةلع هب نكل
 نيعلا نم عفدني ام لثم ضرم (156 طاتتس0ا015) طالخألا ةبلغ نم هيلع فيخ اميرو «توصضأ

 دق ةعيبطلاو .هلثم ىف قفري نأ بجيف «(156 كنمطغطو:13) قانخلا هنم فيخ امبرف «قلحلا ىلإ

 انت ناك ايزو هتنيف للعا ويقنلا :كلاللا ةنايتس ةذاعلا هيك ريك نب عراتسلا اذه قم لعش

 نم عفدني ام لثم (156 013:0ءه) لاهسإ هعم ىقبي ةلباقملا ةديعبلا ةهجلا نم ةعيبطلا هغرفتست

 ناك ةقيقحلاب ملعي ال هنإف «مدقلاو (156 ةطهها) قاسلا ىلإ وأ (1ط+ ةهانو) ةدعقملا ىلإ سأرلا

 مزجي «(سونيلاج»و «هغارفتسا تقو :عبارلاو .دحاو نطب نم وأ هلك (156 طءهنم) غامدلا نم

 غارفتسالا لبقو .وه ام جضنلا تملع دقو «ريغ ال جضنلا اهيف رظتني ةنمزملا ضارمألا نأب :لوقلا

 .روزبلاو اشاحلاو (0فوزلا ءامك تافطلملا نم ىقسي نأ اهيف بحي حضنلا دعبو ( 1ع ءاةعان2100)

 .ةنكاس تناك نإ ًاصوصخو ؛جضنلا راظتنا ًاضيأ بوصألاف «ةداحلا ضارمألا يف امأو
 رثكأ اهتكرح ررض ذإ «ىلوأ ةداملا (156 ةبةءنهنهد) غارفتسا ىلإ رادبلاف ةكّرحتم تناك نإ امأو

 يف تناك اذإ اصوصخو :ةقيقر طالخألا تناك اذإ ًاصوصخو ءاهجضن لبق اهغارفتسا ررض نم

 الف دحاو وضع ىف ًاروسهحم طلخلا ناك اذإ امأو .ءاضعألل ةلخادتم ريغ قورعلا فيواجت

 مل نإ كلذكو ءهعضوم يف هتملع ام ىلع لدتعملا ماوقلا هل لصحيو جضني ىتح ةّتبلا كّرحي
 نإف ءاهظلغو اهتقو ةفرعم يف انم طايتحا دعب اهانغرفتسا جضنلا تقو ىلإ ةّوقلا تابث نمؤي

 نم اهظلغ ىلع لدتسيو «قيقرتلا دعب الإ اهكرحت نأ كل زجي مل ةظيلغ ةيمحل ةنيخث تناك
 يف ما روأ ثودح وأ ددمم (156 6مأ8ةةاتفان383) فيسارشلا تحت عجوو ءةفلاس مخت مدقت

 ريثك ءمس 05٠ وحن .اهعافترا غلبي ةبشع وهو «ةيوفشلا ةليصفلا نم يبط يرب رمعم تابن :افوزلا )١(

 باهتلا ةجلاعمل ةرغرغلاو ةضمضمللو حورقلاو حورجلا ديمكتل هراهزأ بلحتسم لمعتسي «عورفلا
 ةيردصلا ضارمألا ةجلاعمل ًايموي ناناجنف وأ ناجنف بلحتسملا نم برشي امك «ةئّللاو مفلاو نيتزوللا

 اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .يمضهلا زاهجلا ةيوقتلو .توصلا ةحبو .لاعسلاو ءوبرلاك

 ١9491١« «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «توريب «نيدلا سمش دمحأ «ًائيدحو
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 نوكت ال ىتح ذفانملا لاح «لاحلا هذه لثم ىف ةيغارت ام بجوأ نمو .(156 ؛ة506:2) ءاشحالا

 ةداملا (1طع ةنوعدقأم») غارفتسا نأ ملعاو . جضنلا لبق لهست نأ كلف هلك اذه دعبو «ةذسنم

 رخآلاو «ديعبلا فالخلا ىلإ بذجلاب امهدحأ :نيهجو ىلع نوكي اهعضوم نم اهعلقو
 نم الو «(10 811 ءالتما ندبلا يف نوكي ال نأ هتاقوأ ىلوأو .بيرقلا فالخلا ىلإ بذجلاب

 اهريساوب ناليس ةطرفم ةأرماو ريثك مد همف ىلع نم ليسي الجر ضرفنلو ءهّجوت داوملا
 بجاولا نوكيف «بيرقلا فالخلا ىلإ هتلامإب غرفتسن نأ اَمِإ ولخن ال نحنف «(510«ذدق ه؛ مذاء5)

 نإف .ثمطلا رادحإب محرلا ىلإ يناثلا يفو «فيعرتلاب فنألا ىلإ لّوألا يف ةداملا كلت ةلامإ

 يف يتلا عضاوملاو قورعلا نم لوألا يف مدلا انغرفتسا «ديعبلا فالخلا ىلإ بذجن نأ اندرأ

 فالخلاو .ندبلا ىلعأ يف يتلا عضاوملاو (156 ؟5501) قورعلا نم يناثلا يفو «ندبلا لفسأ

 ةداملا تناك نإ هنإف «دعبألا رطقلا وهو ءدحاو رطق ىف لب نيرطق ىف دعابي نأ بجي ال ديعبلا

 نيميلا نم لفاسألا ىلإ امإ لب ؛لامشلا نم لفاسألا ىلإ اهبذجي الف «نيميلا نم يلاعألا يف
 «بكنملا نم بكنملا دعب هنع أديعب ناك نإ ولعلا نم راسيلا ىلإ امإو ءبجوألا وهو د

 ىلإ ال لفاسألا ىلإ تليمأ سأرلا نيمي ىلإ ةداملا تناك اذإ هنإف «سأرلا يبناج لاحك هلاح نكي ملو

 «بذجلاب هتمحازم لقتل الوأ عضوملا عجو نكسف .دعبلا ىلإ ةدام بذجت نأ تدرأ اذإو «راسيلا

 ملو هقّقرو فينعتلا هكّرح امبرف «فنعي الف هبذجي ثيح ىلإ ىصعتسا اذإو ٍباَذج عجولا نإف
 نإف «غرفتسي مل نإو .بذجي نأ كافك امبرو ءعوجوملا عضوملا ىلإ اليم عرسأ راصف بذجني
 (1طع 3:(2ءانم») بذجلا نوكيف ءهجرخي مل نإو ءوضعلا ىلإ ههجوت عنمي هسفن بذجلا

 وأ ةلباقملا ءاضعألا ىلع ذشلا ليم ىلع ترصتقا لب هعم غرفتست مل نإو «ضرغلا غلبي هسفن

 لهسأو .ام اماليإ دلوي امب ةلمجلابو «ةرمحملا ةيودألا وأ (1طع كنممأ 28 8عا35568) مجاحملا

 اهجارخإ بعصي دق اهنإف لصافملاو ءاضعألا ىف امأو .قورعلا ىف وه ام ًاغارفتسا داوملا

 ىلإ ركام ال ذأ هيجي [رتشسلاو .ءاهربغ اهععااهقارتسنا ىف عمركم نأ هالو ةاهفازتسياو
 نأ بجيف كلذ نم ءيش بجو نإف «ةموضهم ريغ ةعيبطلا اهبذجتف ةئينو ةريثك ةيذغأ لوانت
 ًاموضهم ندبلا يف لخادلا نوكيو «جيردتلاب نوكي ىتح ءيش دعب ًائيش ًاليلق ًاليلق نوكي
 (1طع طالخألل صاخلا (16 ت/3ءان2108) ْغا رفتسالا وه (156 7؟6م6ع5هءانم2») دصفلاو .اديج

 يف هدحو رثكي طلخب صاخلا (156 ة/ةءان2002) غارفتسالا امأو «ةيوسلاب ةدئازلا طسصمان#و)

 (1طع دعت 21 6ه2) عا رفتسا لكو .(186 76265601108) دصفلا ريغ وهف هتيفيك يف دسفي وأ هتيمك

 ةلع هداتعم ناك (50::1013ع2) لاهسإب عاطقنا ةثوفا نمو ءرثكألا يف ىمح ثدحي هنإف . طرفأ

 هنذأ خسو عاطقنا هئرؤأ نم لثم رثكألا يف اهئربي «(186 720112108) غارفتسالا كلذ ةدواعمف

 ىلإ جاتحي يتلا ةداملا نم ةيقب ءاقبإ نأ ملعاو .اهب بهذي امهدوع نإف ءاددس هفنأ طاخم وأ

 للحت ام ًاريثكو .ةوقلا روخت نأ ىلإ هب غولبلاو غارفتسالا يف ءاصقتسالا نم لقأ اهغارفتسا

 « يغبني يذلا سنجلا نم غرفتسملا (15ء طصصمان#) طلخلا ماد امو «ةيقبلا كلت ةعيبطلا

 تناك نمو يشغلا ىلإ غرفتست نأ تجتحا امبرو .طارفإلا نم فخت الف ؛هلمتحي ضيرملاو
 ةديدش ةداملا تناك اذإ كلذكو ءاليلق اليلق اهغرفتساف «ةريثك ةئيدرلا هطالخأ ةّدامو ةيوق هتوق
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 امك ةدحاو ةعفد غرفتست نأ نكمي الو ؛مدلاب طالتخالا ةديدش وأ :650'2 هنند) جحلتلا

 ىفو ةنمزملا (156 :طعانصةكاتانت) لصافملا عاج وأ ىفو (50126668) ءاسنلا قرع ىف نوكي

 ملعإ . ةنمزملا (1طع ؟نطان2ءانأا035) ليمامدلاو نمزملا (15ع ؤ(ءط) ب رجلاو (1طع هقدصعع# ناطرسلا

 فلاخملا نيبذجلل قفاوم وهف تحت نم علقيو قوف نم بذجي (1ء 013:5068) لاهسإلا نأ

 :«فالخ ىلإ اهبذج تحت نم داوملا تناك اذإف ءداوملا رارقتسا دعب ًاضيأ قفاومو :قفاوملاو

 علقلاو (1طع ةاس ةعاتهم) بذجلا لعمي (1 طع ا/هحتأ) ءيقلاو يه ثثيح نم ايضنأ اهعلقو

 ىلع مدلا ذدخؤي اهنم ىتلا عضاوملا بسحي هلاح فلتخي (156 7626560008) دصفلاو سكعلاب

 دّيج ءاذغلا دّيج ناك نم (1طع هنةعادةأهه) غارفتسالا ىلإ ةجاح سانلا لقأو .تملع ام

 . (1طع ءالوعان هل هص) غارفتسالا ىلإ ةجاحلا وليلق ةراحلا نادلبلا باحصأو . مضهلا

 (156 لاهسإلاو (16 7ههن ءيقلل ةكرتشم نيناوق يف :عبا رلا لصفلا
 ئىتقملاو لقتسملا ءاودلا بذج ةيفبك ىلإ ةراشإلاو 013110ع2)

 يف هب ئرتجي يذلا غلبملا ردق لوانتيف «هماعط قّدفي نأ ايقيوأ لهصيا دارآ ةرشل هب

 (1طءوةامدصقمط) ةدعملا ْنِإف ءًاضيأ ةفلتخم هتبرشأو ةفلتخم هتمعطأ لعجي نأو ءرارم يف مويلا
 . تحت ىلإ وأ «قوف ىلإ اهذ ام عفد ىلإ قاتشت نأ لاحلا هذه نم اهل ضرعي

 حشت (1طء د(هصقعط) ةذعملا نإف رخآ ماعط ىلع هب لوخدملا فلتخملا ريغلا ماعطلا اّمأف

 الف ةعيبطلا نّيِللا اًمأو .رادقملا ليلق ناك نإ ًاصوصخو ءًاديدش ًاضبق هيلع ضبقتو ّنضتو هب
 . ائيش كلذ نم لعفي نأ يغبني

 ريغ امهوحنو (15ء لنقسطمءو) لاهسإلاو (15ع /هج11)ءيَملا ىلإ ةجاحلا نأ ملعاو

 هافك امبرو ءامهنم فخأ وه ام ىلإ جاتحي ريبدتلا نسح نإف «ريبدتلا نسح ناك نمل ةقفاوم

 طالخألا دوجأ نم هلثم ءالتما رثكأف ءهندب ًالتما نإ مث .مامحلاو كلدلاو ةضايرلا هيف مهملا

 يف هيلإ عدلا وه (1طع ؟ءمعوءءانمم) دصفلاف «(1طع ط1000) مدلا نم ينعأ ((1طغع طاتقق0ان1)

 قبرخلا لثمب ًاغارفتسا وأ ادصف ةرورضلا تبجوأ اذإف «([طع لندسطمءو) لاهسإلا نود هتيقنت

 باتك يف (طارقبأ» اياصو نم اذه (156 ؟ءمعوءءانمد) دصفلاب اده"نإ بجيف «ةيوقلا ةيودأآلاو

 ةطلتخم (16 مطاءعمص طانت2هان25) ةيمغلبلا طالخألا تناك اذإ كلذكو «قحلا وهو (ايميديأ)

 أظلغ (156 ؟مء5:608:00) دصفلا اهداز امبرف «ةدراب ةجزل طالخألا تناك اذا نكلو .مدلاب

 تناك نإ ةلمجلابو .(156 لز50682::3) لاهسإلاب 5 نأ بجاولاف «(715هنلن97)» ةجوزلو

 كلذ دعب طلخ بلغ نإف «(1طء 7؟ءمعوءءانمد) دصفلا مدق ,ةيواستم (156 طانصهان:5) طالخألا

 مدق نمو .دصفي مث «ىواستي ىتح لضفلا ًالوأ غرفتسا ةيواستم ريغ تناك نإو .غرفتسا
 دصفلا رخؤيلف .(156 ؟معوهءا:52) دصفلا ىغبني ناكو .(156 ؟م65ءمان5ه) دصفلا ىلع ءاودلا

 ْ . لئالق امايأ (1طع ؟ءمعوعهعام»)

 .ةباصإلا :جحلتلا )١(
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 ,(156 ءانةعاد2008) غارفتسا ىلإ جاتحاو (16 ؟همعوءءانمه) دصفلاب دهعلا بيرق ناك نمو

 (156ع 6معوءءانو») دصفلا هيف ناك بجاولا ءاودلا برش عقوأ ام ًاريثكو .هل قفوأ ءاودلا برشف

 دصفلا هيلع مدقي نأ بجي ناك هنأ ملعيلف «تانكسملاب نكسي مل نإف ء«بارطضاو ىّمح يف

 . (1 طع لعمعوععأته)

 هيلإ وعدي دق لب «(160 811 ءالتمالا طرفل هيلإ جاتحي (156 ؛6م65ههانه») غارفتسا لك سيلو

 دصفلا نع ريبدتلا نيسحت ىنغي ام ًاريثكو «ةيمكلاو ةيفيكلا بسحب (1081) ءالتمالاو ةلعلا مظع

 (1طع ءابوعان200) غارفتسالا ىلإ ىعادلا وعدي ام ًاريثكو «تقولا ىف بجاولا (16 ؟6معوءءانمه)

 . ءالتمالا هيجوي جازم ءوس كرادتو مونلاو موصلا الإ هيف ةليحلا نوكت الف  قئاع هض راعيف

 هداتعي نم هيلإ جاتحي ام لثم راهظتسالا ليبس ىلع وه ام (116 ةنةءان208) غارفتسالا نمو

 لبق رهظتسي نأ جاتحيف «عيبرلا يف اصوصخو «مولعم تقو يف كلذ ريغ وأ ءعرصلا وأ «سرقنلا

 الاهسإ وأ (؟؟ءمع5ءءانهم) اذصف ناك ء.هضرم صخي يذلا ( 156 ةا/3ءان2108) عا رفتسالا غرفتسي و هتقو

 لعفي ام لثم اغارفتسا ةفشاتلا ةيودآلاو جراخ نم تاففجملا لامعتسا ناك اميرو «(41ةمط068)

 ةيفيكلا يف غرفتسملا طلخلل سناجم ءاود لامعتسا ىلإ رمألا كجوحي دقو «ءاقستسالا باحصأب

 ام هب طلخي نأ ذئنيح بجيف «(15ءز/ءا1و» طأ16) ءارفصلا غارفتسا ىلإ كتجاح دنع اينومقسلاك

 (1طع لنةسطمءو) لاهسالا نع هعنمي ال وأ ,(1طع لندسطم :2) لاهسإلا يف هقفاويو ةيفيكلا يف هفلاخي

 بخ سليهممثُص ءاشحألا ماروأ باحصأر . دعب نم هنع ثدح نإ جازملا ءوس كرادتيو .جليلهلاك

 بالبللا لثم مهل لمعتساف كلذ ىلإ تررطضا نإف «مهأيقو مهلاهسإ فعضيف سعئسهر ثاف

 ةباجإ لّهس ًافيضق ناك نم :لوقي «طارقبأ» نإف «كلذ وحنو ربنش رايخلاو جيافسبلاو مطرقلاو

 عيبر واتم ىف (1ط6170:216) ءىقلا لمعتسي نأ هتيقنت ىف ىلوالاف «(12670:010) ءىقلا ىلإ ةعيبطلا

 . ءاتش نود فيرخ وأ

 ءىقلاب هغارفتسا ىلإ اعد نإف «هب ىلوأ (126 4188062) لاهسإلاف ةنحسلا لدتعم ناك نمو

 . ةحاحلا عضوم ريغ ىف هاقوتيو فيصلا هب رظتنيلف عاد ( 1 طع ا/مدملغ)

 عيسوتو هغارفتسا ديري يذلا طلخلا فيطلتب ءيقلاو لاهسالا لبق مدقتي نأ بجيو

 نيل ةعيبطلا ديوعت نأ ملعاو . (1طع (ة(نعانع) بعتلا نم ندبلا حيري كلذ نإف ءاهحتفو يراجملا

 ءاودلا لامعتسا لبق ةلوهسب (16 ؟هدمنا) ءيف وأ «(ةتةسطمعءم) لاهسإ نم داري ام ىلإ ةباجإو

 . ةحلفملا ريبادتلا ىدحإ نم ىوقلا

 رطخ بعتم بعص قارملا لازه باحصأل (156 ؛هدصن() ءىقلاو (156 لنة::5068) لاهسإلاو

 ىلع برش وأ «ةيوق 212 0123[5عط) ةدعملا تناك اذإ يسم دوعي لق 11 الم1011) ءىقملا ءاودلاو

 ءاودلا ناك وأ «.(ط6هدصنا) ءىقلل داتعم ريغ وأ «ةعيبطلا نّيل وأ ءًابرذ براشلا ناك وأ عوج ةّدْش

 «نورتلا عرس رهرحلا لق
 اهيرك ءاودلا نوكل وأ «لقثلا ةسوبي ةّدشل وأ «ةدعملا فعضل ًائيقم ريصي لّهسملاو

 كّرحي هنإف «جيضن ريغ لهسأ وأ لهسي مل اذإ لهسم ءاود لكو ءمخت اذ هبحاص نوكو

 طالخأ هيلإ ليحتسيو ندبلا ىلع يلوتسيف ندبلا يف هريثيو لهسي يذلا (156 طدصماب# طلخلا



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 1/0

 ىلإ ةباجإلا عيرس وه ام طالخألا نمو .ندبلا يف طلخلا كلذ رثكيف «ىرخأ (81ن001115)

 ءءادوسلاك «(706 هن ءيقلا ىلع صعتسم وه ام اهنمو «ءارفصلاك ءرمألا رثكأ يف ءيقلا

 نمو «هئيقت نم بوصأ هلاهسإ مومحملاو .(156 مااهو») مغلبلاك لاحو لاح هل ام اهنمو

 . لاحم هؤيقتف «(ةن1و صا ءمتعءعو لنقعسطمءد) ءاعمألا قلز باحصأ لثم الزان هطلخ ناك

 (156 لاهسإلا نمز ىف فالتخالا ةديدش ةيودأ نم بكرم وه ام ةلّهسملا ةيودألا شو

 لّوألا لهسأ اميرو «ىناثلا لهسي نأ لبق ىناثلا لوألا لهسيو «لاهسإلا برطضيف «013:8068)

 هل نكي مل ( ّيقن 5 (1طع ؟هدصنأ) ءيقلاو (1طع ل1ة:ط0هء2) لاهسإلل ضّرعت نمو , يناثلا سفن

 ام ءاودلا ةلمجلابو .ادج ةبوعصب غرفتسي غرفتسي ام نوكيو «هقحلي بركو صغمو راود نم ذب
 «لضفلا ريغ غرفتسي امنإف برطضي ذخأ اذإف «بارطضا هعم نوكي ال هنإف ءلوضفلا غرفتسي ماد

 نم ندبلا ءاقن ىلع لد رخآ طلخ ىلإ (ةنةمط062) لاهسإ وأ ء ءيقب غرفتسملا طلخلا رّيغت اذإو

 دتشا اذإ مونلاو .ءيدر وهف نتنم دوسأ ءيشو ةطارخ ىلإ رّيغت اذإو «هغارفتسا دارملا طلخلا

 (1طع ء/دعان 2 مه) عا رفعسالا نأ ىلع لد «(1طع ؟/هدصنأ) ءيقلا و (1طع لنة6طمء2) لاهسإلا بيقع

 : عفنو ةغلاب ةيقنت ندبلا ّيقن (156 ؟هدمأأ) ءيقلاو

 ىلع لد .(1 طع ؟هدصنا) ءيقلاو (1طع لنوسطمءو) لاهسإلا يف ديفا اذا شطعلا نأ ملعاو

 كلذ بذجت ةبذاج ةوقب هلهسي ام لهسي لهسملا ءاودلا نا ملعاو . ةيقنت ةدوجو ةياغ غولبو ةغلابم

 لو نيرا سيار ةاووجلال لسملا نقار هك لارا يتر يلسلا فان ع انيق و يدب فاعلا
 نأب لوقلا قلطي اذه هيأر عم «سونيلاج»و .ءيشب ًالوأ قرألا بذجي هنإ وأ هبذجي ام دّلوي هنإ
 لوقلا اذه سيلو ؛هبذجي يذلا طلخلا دلو «رمتساو لهسي مل اذإ هيف ةّيمس ال يذلا لهسملا

 بوذجملاو يئاودلا بذاجلا نيب نأ ىري هنأ .«سونيلاج» هققحي ثيح نم رهظيو .ديدسب
 ةلكاشملاب دخلا ناك ولو . حيحص ريغ اذهو بذجي كلذلو ءرهوجلا يف ةلكاشم يطلخلا

 نكل «هرادقمب هبلغ اذإ بهذلا بذجي بهذلاو «هبلغ اذإ ديدحلا ديدحلا بذجي نأ بجول
 برش يف (16 !ان1201015) طالخألل بذاجلا نأ ملعاو . بيبطلا ريغ ىلإ اذه يف ءاصقتسالا

 كّرحتت كانهو «ءاعمألا ىف لصحت ىتح اهيف تعفدنا ىتلا قيرطلا ىف وه امنإ «ءّىقملاو لّهسملا
 . (1طع 5(ه:22عط) ةدعملا ىلإ دعصت نأ اهل برشلا نع قفتي امّلقو ا ىلإ انعلو ىلإ ةعيبطلا

 : نيئيشل (126 56022عط)ةدعملا ىلإ دعصت ال امنإو (156 ؟هدطن#) ءيقلا ىلإ تلام تدعص نإف

 . (1طء زماعدانمءو) ءاعمألا ىلإ ذوفنلا عيرس لّهسملا ءاودلا نأ :امهدحأ

 (156 اقيراساملا ةدروأ ىف اهعفد نع لجعتست لّهسملا برش دنع ةعيبطلا نأ : ىناثلاو

 اهمح زي اهفلخ ام نأرو ليجد برقأ كلذ نإف «قوف ىلإ ال لفسأ ىلإو تحت ىلإ 1/1 دعم ع1إل)

 . قرطلا برقأ نم عفدلا ىلإ ةعيبطلا كّرحي امم كلذو ًاضيأ

 بلغت نأ ىلوأ ةعفادلا ةعيبطلا ةوق تناكل (1ء طسصمان#) طلخلا مزلت ةيداج ءاودلل ناك ولو

 فالخب ءّيقملا ءاودلا لاح نكل «نيعم قيرط ىلإ هبذجي امنإ ءاودلا نأ ىلع يوقلا حيحصلا يف

 أيقو ءاعمألا نم هسفن ىلإ طلخلا بذجو اهيف فقو (156 5:هم2ةط) ةدعملا ىف ناك نإ هنإف ءاذه

 هللا ةمراقمر ةنوقن



 ضارمألا بسحب تاح وج يف : عب :١ 1/١ 0 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت ىف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 نموهامنإ. ةيودألا بذجي (1ط6 طاتق0ها5) طالخألا باذجنا نككأ نأ ملعت نأ بجيو

 قورعلا ريغو (156 7655615) قورعلا ىف هنم سذجيف ةرواجملا ديدش ناك ام الإ «(156 7655615) قورعلا

 (15« ةدعملا ىلإ ةرواجملا قيرط م بذجنت اهنإف «ةئرلا ىف ىتلا ىف طالخألا لثم (116 ؟ةةةءاق)

 نوكيام / كفل هنأ ملعا و .(1267655615) قورعلا كلست مل ا 2 16 16م6 ءاعمألاو 5:هصقعط)

 . (156 697212010 23) عارفتسالا يف امك ندبلا نم تابوطر غارفتسال ايبس ةسبايلا ةيودألا نهافشللا

 هنيناوقو (156 013:00ء2) لاهسإلا يف مالكلا : سماخلا لصفلا

 عيسوتو لّهسملا لوبقل لّهسملا ءاودلا لبق ندبلا دادعإ بوجو ىف مالكلا اًنم فلس دق

 لبق ةعيبطلا نيل ةلمجلابو .ةدرابلا للعلا يف اصوصخو ؛«ةعيبطلا نييلتو (156 10:6و) ماسملا

 ال اذه نأل «برذلل دادعتسالا ديدش وه نميف الإ «نامأ هيف دّيج نوناق (16 لذة::0068) لاهسإلا

 طلخي نأ بجي اذه لثمو .هب عقي طارفإل ًاببس نوكي هنإف ءاذه نم ءيش هب لعفي نأ بجي

 اتوق هيف لدتعي لب «هلعف لعفي نأ لبق ةدعملا نع لوزنلا يف لجعتسمي الئل ةئيقم ةوق هل ام هلّهسمب

 نيدعتسملا نم '''غثللاو «ةلاحلا هذه سكع يف ءّيَلا لعفيو هلعف لّهسملا لعفيف ؛نيءاودلا

 نأ ةرطاخملا نمو .مهسوؤر لزاون نم مهبرذ رثكأو نانو ءاود نولمحتي الف (16 ةمهنع) برذلل

 . ةقلزم ةقرمب وأ ةنقحب ولو هجرخي نأ بجي رب «سباي لفث ءاعمألا يفو لّهسملا برشي

 عنمي نأ الإ ةدّيجلا تاّدعملا نم وهو «فطلم ًامايأ لّهسملا ءاودلا لبق مامحلا لامعتساو

 ءاودلا دعب مامحلا لخدي الو «ريسي نامز ءاودلا برش نيبو مامحلا نيب نوكي نأ بجيو . عنام

 ىلع ةنوعملل ال (156 ل5068::13) لاهسإلا سبحل حلصي امنإو «جراخلا ىلإ ةداملا بذجي هنإف

 مامحلا نم لوألا تيبلا لخدي نان سأب ال هنإف .ءاتشلا يف الإ مهللا (1طع لندصسطمءو) لاهسإلا

 .نييلتلا ىلع لب ؛ةتبلا بذجلا ىلع ةرداق هترارحح نوكت ال ثحب

 الو قّرعي ال ةريسي ةرارح ىلإ نوكي نأ بجي ءءاودلا برشي نم ءاوه نإف ةلمجلابو

 كلذ لثم نهدلاب (10 ةهمته خيرمتلاو (1طء مهدت عع) كلدلاو تاذدعملا نم كلذ نإف .ءبركي

 هيقس نع فقوتي نأ بيبطلاب ىلوألاف «هبرشي ملو ءاودلا دتعي مل نمو ءاضنأ تادعملا ند

 .ةوقلا تاوذ تاللهسملا

 (15ء [ءمقأو» فيسارشلا يف ددمتلاو ةجزللا (16 طدصمانعو) طالخألاو مختلا بحاص امأو

 بجي الف « (156 ءمطه]ا5) دنسو (1طع مقوس( 1ه0) باهتلا هئاشحأ ىف نمو 201 طع ءمأ ع3قأ_لان0)

 .بهليو كّرحي ام كرتو ةحارلاو تامامحلابو ةنيلملا ةيذغألاب كلذ حلصي ىتح ًائيش ىقسي نأ

 برش اذإو .ةيوق ةيودأ ىلإ نوجاتحي مهنإف ء,نولوحطملاو ةميدقلا هايملا نوبرشي نيذلاو

 ناك نإو ءدوجأ لمعي هنإف «هلمع لبق هيلع ماني نأ ًايوق هؤاود ناك نإ هب ىلوألاف لّهسملا ناسنإ

 .ءاودلا مضهت ةعيبطلا نإف «هيلع ماني ال نأ هب ىلوألاف ًافيعض

 .ًانيغ وأ امال ءارلا ظفلك أطخ فرحلا ظفل يأ «ناسللا يف ةمجع : غتللا )١(



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فيئصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 ىلع كّرحتي نأ بجي الو «ناك فيك هيلع ماني ال نأ ىلوألاف ,.لمعي ءاودلا ذخأ اذإو

 هيف لمعت مل ام ةعيبطلا نإف «هيف لمعتف ةعيبطلا هيلع لمتشتل هيلع نكسي لب «برشي امك ءاودلا

 عانعنلا حئاور لثم «نايثغلل ةعناملا حئاورلا مّمشتي نأ بجي نكلو «ةعيبطلا يف وه لمعي مل

 رفن نإف ءرمخ لخ ليلقو درولا ءامب اشوشرم يناسارخلا نيطلاو لجرفسلاو سفركلاو باذسلاو
 "”نوخرطلا نم ًائيش ءاودلل فئاعلا غضمي نأ بجيو .هيرخنم ّدس ءاودلا ةحئار نع برشلا دنع

 دق ءابطألاو .ًاضباق هيلع لوانت برش اذإف فارطألا ّدش فذقلا فاخ نإو «همف ةوق رّدخي ىتح

 هنم هنوسكي ىتح اموقم اركس وأ اموقم السع هيلع نورجي دقو «لسعلاب ّبحلا مهل نوثولي
 المي نأ ًادج ةياغ يف وه اممو «(16 ا«ةالءدئز) يطوريقلاب حسمي نأ ةديج ةليح وه اممو ًاصيمق

 عيمجلا علبيف «ليحلا ضعب هب الومعم وأ ءوه امك بحلا هيلع برشي مث ءرخآ ائيش وأ ءام مفلا

 نإف ءاريسي اريسي كّرحتف ضهن «سفنلا هنم تنكس اذإف همدقو براشلا ةدعم نخحسي نأ بجيو

 رسكيو هجرخيو ءاودلا لّهسي ام ردقب راحلا ءاملا نم تقو دعب أتقو عّرجتيو . ةنيعم ةكرحلا هذه

 سك انقيأ والا ءاملا عرجت يفو (156 ل132:502) لاهسإلا عطق ىلإ ةجاحلا تقو ىف الإ «هتوق

 بيكرتلا فيعض (110: ةدم##) جازملا راح وهو ءاود برسشسي نأ دارأ نمو . . ءاودلا ةيداع نم

 لصحو «نامرلا ءام لثمو ريعشلا ءام لثم هلبق برش دقو هلوانتي نأ هب ىلوألاف «ةدعملا فيعض

 .ًافيفخ ًافيطل ءاذغ ةلمجلا ىلع ةدعملا يف

 ظيقلا يف لهسأ نم رثكأو (156 581172) قيرلا ىلع برشي نأ ىلوألاف كلذك نكي مل نمو

 ماني ال نأو «هلمع نم ءاودلا غرفي ىتح برشي الو لكأي ال نأ ءاودلا براش ىلع بجيو .محي
 ةعيرس ةيرارم هتدعم نأل «لكأي ال نأ هتدعم لمتحت مل نإف .عطقلا ديري نأ الإ ًاضيأ هلاهسإ ىلع

 هاطعي ليلق بارش يف اعوقنم ازبخ معطأ عوجلاو ءامتحالا لاطأ دق هنأل وأ ءاهيلإ ةرملا بابصنا

 . ءاودلا ىلع ناعأ امير اذهو . (156 لذة :5062) لاهسإلا لبق ءاودلا ىلع

 يتلا بوبحلاو :اولاق .راح ءامب لب دراب ءامب (1ط« ةهانتق) ةدعقملا لسغي ال نأ بجيو

 لّهسملا ٌبحلا نإف ءاهسناجي خيبط يف ىقست نأ بجي «تاخوبطم يف ىقست نأ بجي
 يف ءاد وسلل لهسملاو ءالثم ""ج تهاشلا خيبط يف ىقسي نأ بجي (156 زءا1و» طئآء) ءا رفصلل

 لثم خيبط يف (1طع مطا ءعمص) مغلبلا جرخي يذلاو ءهوحنو ""جنافسبلاو نوميتفألا لثم خيبط

 :لاقف هتركذت يف يكاطنألا دواد هركذ .رهزلا ةيبوبنألا تابكرملا ةليصف نم ةرّمعم ةيعارز ةلقب :نوخرطلا )١(
 دسفي وهو ء«ءابولاو نوعاطلا ءاوه حلصيو ءددسلا حتفيو «ةجزللا ةظيلغلا طالخألاو حايرلا للحي»

 ثيدحلا بطلا يفو .«سفركلا هحلصيو مضهلا ئطبيو «لسعلا هحلصيو ردصلا نشخيو ءردخيو قوذلا

 اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةدعملا حاير دضو «تاجنشتلا دضو «مضاهو ماع نكسمك لمعتسي

 ١194١. ةياثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو

 . تاتابنلا نم عون ظيسهتند ةقتدنمةلاذ : جرتهاشلا (؟)

 .بلكلا سارضأ :جنافسبلا (*)



 ضارمالا بسحب وج يف 1 عب ١ م41 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاحلاعملا هوجو فينصت ىف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 قبرخلا لثم يوق ءاودب محللا بلص سباي ندب غارفتسا ىلإ تجتحا اذإو .''"نويروطنقلا
 ينعأ رطخلا ةديدش ةيوقلا ةيودألا نإف ةلمجلابو .ةمسدلا ةيذغألاب هبيطرت يف لبق غلابف «هوحنو

 اقناخ اكيرحت ةبوطر ئلتمملا ندبلا ةبوطر كّرحتو يقنلا ندبلا جّئشت اهنإف «قبرخلا لثم
 اهتّرضم عطقي " ”مربشلاو "”نويرزاملاك ةّيمسلا تاعوتيلاو هعفد رسعي ام ءاشحألا ىلإ بلجتو
 اهيف قاب هنأك نوكيف ةدعملا ىف هتحئار ءاودلا فلخي ام ًاريثكو ءلقعيو '؟*”تساملا تطرفأ اذإ

 ملو ةدملا تلاط اذإو (15© م0 تافوفسلا قفوأ هنإف .هلسغل ريعشلا قيوس هؤاود نوكيو

 نِإو «لعف اعيش كحي الو ففمخي نأ هنكمأ نإف .(156 لنوجط062) لاهسإلا ىف ءاودلا ذخأي

 لمتحي وأ «نورطن هيف فيد دق ءام وأ هبارش وأ لسعلا ءام عّرجتي نأ فارضلا نبق اذن فاخ

 . ةنقح وأ ةليتف

 جازمل وأ «ةقلخ (71ةههتدع ه( طع هطفصمعاو) يراجملا قيض ءاودلا ريصقت بابسأ نمو

 (156 ةمهمماء»ءإ) ةتكسلاو (126 م3:ةلالةأ5) جلافلا باحصأ نإف « ل رواجمل وأ «(156 :ةصمء#)

 دحاو موي يف نيلهسم عمج امأو .مهلاهسإ بعصيف ءاهدراوم ىلإ ةيودألا يراجم مهنم قيضت

 . رسعب لهسأو شّوش هدجي مل نإ هنإف طلخب ضصاخ ءاود لكو باوصلا نع جراخو رطخ وهف
 يذلا مث ءهب ّصتخي يذلا طلخلا الوأ لّهسي هنإف ءاود لكو هدادضأ يف ًارومغم هدجو اذإ كلذكو

 هب ّنضتو هرخؤي هنإف 156(2 01000) مدلا الإ جيردتلا كلذ ىلع ةقرلاو ةلقلاو ةرثكلا يف هيلي

 . ةعيبطلا

 دعب هل ضرعي (71310563) ًانايئغو (1655[1215) و فاخ نمو «بعص ديعبلا طلخلا بذجو

 لصأو لجفلا قورعب نيموي وأ مايأ ةثالثب ءاودلا برش لبق أيقتي نأ باوصلاف ء«ءاودلا برش

 أبرك ءاودلا بلجي ام اريثكو «لهتسي نأ ديري نم ماعط يف حلملا رثكي ال نأ بجيو .لجفلا

 مل اذإ اصوصخو (66م65) اصغمو (18ءطزنع:012) اناقفخو ايشغو (7130562) انايثعو (1655[1015)

 ءام برشو .ضباوقلا لوانت هيف بطخلا يفكي ام ًاريثكو «هئيق ىلإ جاتحي ام ًاريثكف قوع وأ لّهسي
 ناك نمو . ةجزامملاب لزنلا ءام لسغيو لهسملا ةلئاغ عفدي (126 0131508) لاهسإلا دعب ريعشلا

 هلمعو ءاودلا دعب لوانتيلف «(156 مطاعع) مغلبلا هطالخأ ىلع ًايلاغ (0104©6 عمم عو) جازملا دراب

 اهراهزأ اهنم ًايبط لمعتسملا «يوامس قرزأ رهز اهلو «بوبحلا لوقح يفًايرب تبنت ةلوذبم ةبشع :نويروطنقلا )١(
 تاتابنلاب يوادتلا .ةفيعضلا نويعلا ةيوقتلو «دمرلاب ةباصملا نويعلل الوسغ اهعوقنم نم دافتسيف ءءاقرزلا
 ١481١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو

 .نيخت ريغص قرو هل رخآ عون هنمو قيقر ريبك قرو هل تابن :نويرزاملا ()

 رؤن هلو «قرو نم ةّمج اهنابضق سوؤر يف «ضايبب ةعملم ءارمح نابضق هل «ريبكو ريغص رجش :مربشلا (0)

 روشق اهيلع قورع اهلو نوللا رمحأ ريغص بح اهيف راغص دوارم فلتخيو طقسي ءاضيب ىلإ ءارفص راغص
 هنأ هتدئاف لكو ءماس تابن ةنأل ةغلاب رارضأ هنع مجني ناكو «ميدقلا بطلا يف هلامعتسا رثك .رمح

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءائيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا . لهسم
 ١198١. «قيناثلا ةعبطلا

 . نخثي ىتح ديدش نبل هيلإ فاضي مث ىلغُي نأ دعب اليلق كرتي امدنع (بيلحلا) نبللا :تساملا (5)



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 1

 جسفنب نهدو دراب ءامب انوطقرزب لمعتسا جازملا راح ناك نإو . تيز عم راح ا يع ار

 ىتمرألا نيطلا لوانت اجحس فاخ نمو .ناّتكلا رزب جازملا لدتعملاو . بالجو ذزربط ركسو

 لكو هعطق الإو 126(2 لذة2:52062) لاهسإلا دعب انركذ ام لامعتسا نوكي نأ بجيو «نامرلا ءامب

 .سعشلا ءام هل ءايشألا قفوأف ( (1ءعانع#) ىمح بقعتسي ءاود براش

 دق ناك نإف «مامحلا يناثلا مويلا يف لهسنملا لخدي نأ بجيو ءاهتوق (156 :ه[هوات65) ءاعمألا

 هيقني مامحلا نأ ىلع ليلد كلذف هذلتسيو مامحلا بيطتسي هتدجو نإف «ةيقب هطالخأ نم ىقب

 . هجرخأف هيف رجضيو هدلتسي ال هتدجو نإو .هعدف ؛ ىقابلا نم

 هيلع لاطف ةلّهسم ةوق ةلّهسملا ةيودألا نم دافتسا امبر يعملا فيعضلا نأ ملعاو

 نم مهيلع فاخي خياشملا كلذكو .ءكسمي ىتح ةريثك تاجالع ىلإ جاتحاو رمألا

 تانوصم ثروي تالهسملا بيقع ذيبنلا برش نأ ملعاو . هلئاوغ (1طع لندمطمءه) لاهسإلا

 ىف اهو (1طع ؛؟ءمعدءء0ه5) دصفلاو (12ع لنؤمبطش0ع2) لاهسإلا بقعي ام ًاريثكو .ًابارطضاو

 .راحلا ءاملا برش هعلقيو (156 انالء2) دبكلا

 اتقو سيل ديدشلا دربلاو لابجلا ىلع جلثلا عوقوو '”ىرعشلا عولط تقو نأ ملعاو وب 0 / تلا 1 000006

 الإ هيف لوانتي الف فيصلا هلبقتسي تقو وه عيبرلاو امير وأ اعيبز:ءاوذلا بقتل «ءاوزلل

 ةعيبطلا دوعت نأ بجي الو «ّىوقلا ءاودلا لمتحيف «ءاتشلا هلبقتسي تقو وه فيرخلاو .افيطل

 . ةبقاعلا ميخو لغش يف هبحاص عقويف «ًانديد كلذ ريصيف «نييلت ىلإ تجاتحا املك ءاودلا برش

 ًالثل ةكرحلا هيلع لقي نأ بجي فيعضلا ءاودلاو .يوقلا ءاودلا هكهني جازملا سباي ناك نم لكو

 ءاتشلا يف لّهسم ىلإ جاتحا نمو ءركسو جسفنب ةكرابملا ةفيعضلا ةيودألا نمو .هتوق لذحتت

 . كرتي لب كيرحتلا زوجي الف .ءلمعي ملف فيعض لهسم ىلإ جاتحا اذإ ضيرملاو
 هافك امّيرو (126 16762 ىّمحلا هنع ثدحتف (16 لن3:5068) لاهسإلا ضرملا جيهي ام ارتكو

 ' ] ظ . (1طع ؟6م65ءءان0») دفصلا

 هعطق تفوو لّهسملا طارفإ ىف : سداسلا لصفلا

 (1ع لندصطمءه) لاهسإلا عطق فبوجو تقواهب فرعي يتلا تامالعلا نم نأ ملعا

 اطارفإ نأ فاخي نأ بجي الف «. شطع ثدحي ملو (1طع لندعطمءو) لاهسإلا ماد اذإو .« شطعلا

 لاح بيسب لب .هطارفإو (156 ل5062::13) لاهسإلا ةرثكل ال ايش ضرعي دق شطعلا ّْنكل .عقو

 لاح ببسيو «ةعرسب تشطع امهالك وأ ةسباي وأ ةراح تناك اذإ اهنإف «(126 ة:همصةعط) ةدعملا

 . (1طء الءا1م» طثلع) ءارفصلاك ةراح تناك اذإ اهسفن ىف ةداملا ببسبو «ًاعاذل ًاداح ناك اذإ ءاودلا

 «تايينألا هذه دادضأ قنا اذإ امك الجمس: نيطعلا ءيجن نأ دعي ال تانسألا هذه لكلب قو

 .ءازوجلا بكوك :ىرعشلا عولط )١(



 ضارمالا بسحب تاح وج يف عب : "1 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاحلاعملا هوجو فينصت ىف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 كنا روت :ةطونأ لق نشطعلا تيار اذإف لاعب رك يلقون راد نةلطعلا »+ سنا هيل
 شطعلا ةعرس بابسأ نكت مل اذإ ًاصوصخو سبحاف «ليلقلاب (156 ةندعطه65) لاهسإلا

 جرخي ام جورخ ناك امبرو «شطعلا روهظ ىلإ رخؤي نأ زوجي ال هلثم يفو .ةدوجوم هرادبو
 ىهتنا دق لاهسإلا ىأر اذإ  (الءالو» ن1 ءارفصلل لهستسملا نإف .عطقلا تقو ىلع اليلد
 مدلا امأو .ءادوسلا لاهسإ ىلإ ىهتنا اذإ فيكف طرفأ دق هنأ ملعاف .«(156 مالهوم) مغلبلا ىلإ

 يف ليق ام لمأتيلف ءاصغم ءاودلا هبقعأ نمو ءًابطخ ّلجأو ًارطخ مظعأ وهف (156 04!5)

 . صغملا باب يف ةيئزجلا بتكلا

 (1ء لذ2مطمءد) لاهسإلا هيلع طرفأ نم لاح ىفالت ىف : عباسلا : لصفلا

 لهسملا عذلل وأ ءاههاوفأ ةعسل وأ «قورعلا فعضل امإ «طرفي (156 0132068) لاهسإلا

 (1ء لذةممطمء2) لاهسإلا طرفأ اذإف «هارجم يرجي اممو هنم جازم ءوس ندبلا باستكالو .اهتاهوفل

 قايرتلا نم هقساو ءامهنم الزان «ةيبرألاو طبإلا نم ًايداب «ءلفسأ نمو «قوف نم فارطألا طبراف
 ءاهنم هسأر جرخيو هبايث تحت ءام راخبب وأ ءمامحلاب كنكمأ نإ هقّرعو ءاينولوفلا نم وأ ءاليلق
 (1طع !ءةعردمأ ائوتنتل !ععماأ ام 7/106- خلاخللا اولمعتساو اوكلذو ضرباوملا اوك ادع مهقرع رثك اذإو

 .هكاوفلا تاراصعو 0 فاعتلاو لدنصلاو نيحايرلا هايم نم ةبيطلا مممان(طع4 50:16 0. مط ق]2408)

 تحت عضوت رانلاب (15ع هنممتم8ع عا35565) مجاحملاب ولو اهنخسيو ةجراخلا هءاضعأ كلدي نأ بجيو

 هايملاو قيوسلا نم ةدمضأ هئاشحأ ىلعو هتدعم ىلع عضت نأ تجتحا نإف «نيفتكلا نيبو هعالضأ

 ءاوهلا اوبنتجي نأ بجيو . ىكطصملا نهدو لجرفسلا نهد ناهدألا نم كلذكو «تلعف ةضباقلا

 ةبيطلا تامومشملاب اوّوَقُي نأ بجيو «مهتوق يخري هنإف ءًاضيأ راحلاو . لهسيف مهرصعي هنإف درابلا
 ازبخ هيلع مدق دقو ءاراح كلذ نوكي نأ بجيو «يناحيرلا بارشلا يف كعكلاو ضباوقلا اوُعّرَجُيو

 نزو داشرلا بح ذخؤي نأ بّرج اممو «ةقوحسم شاخشخلا روشقو ةقوسألا كلذكو «نامرلا ءامب

 هؤاذغ نوكي نأ بجيو . ةياغ هنإف ىقسيو «دقعي ىتح غودلا يف خبطي مث «ىلقيو «مهارد ةثالث

 .هوحنو مرصحلا ءام لثم جلثلاب أدّربم ًاضباق

 فارطألا عضوتلو ء«راح ءامب (1670010 ءيقلا جييهت مهلاهسإ سبح ىلع نيعي اممو
 «كلذ عيمج عجني مل نإو بارشلا مهعنمو هنم مهيلع يشغ نإو «مهدّربي الو «هيف ًاضيأ
 يرحلابو «لاهسإلا عنم باب يف ةمولعملا ةيوقلا تاجلاعملاو تارّدخملا رمألا رخآ يف تلمعتسا
 اضيأ نوكي نأو تقولا لبق ةضباقلا تافوفسلاو صارقألا دادعإب ًارهظتسم بيبطلا نوكي نأ

 .اهتالآو نقحلاب ًارهظتسم

 ةبيط ةرجش .قرزملا ضيبألا اهفلقب زاتمت ةيراغلا ةليصفلا نم «ةرضخلا ةميدتسم ةريبك ةرجش :روفاكلا )١(

 دعاسي روفاكلا عوقنم ءوبرلا تاالاحل رئاجسك روفاكلا قاروأ مدختست .ايلارتسوأ ىلصألا اهنطوم ةماه

 دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةيومدلا ةرودلل طشنم .مضهلا رسع ةلازإ ىلع

 .1 1١ ةيناثلا ةعبطلا (« توريب .ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 هلهسي ملو ءاودلا برش نم ريبدت ىف : نماثلا لصفلا

 نأ .ثكنف ان واقتو ايت كروخأو عدصو زالسأو شوشو صغمأو ءاودلا لهسي مل ادإ

 ةدعملا مفل هرصعل هيلع حافتلاو لجرفسلا لثم لوانتو ضباوقلا برش ءاودلا لمعأ امبرو

 «لفسألا وحن فقوف ىلإ هتكرح نم ءاودلا هدرو نايثغلل هنيكستو هتحت امو (156ع ة؛هصوعط)

 «نيعلا ظوحجو ندبلا دّدمت نم ةئيدر ضارعأ تثدحو «ةنقحلا عفنت مل نإف «عبطلاب هتيوقتو

 ضارعأ كلذ عبتي ملو ءاودلا لّهسي مل اذإو ءدصف نم ّدب الف «قوف ىلإ تاكرحلا تناكو

 فيخ كلذ لعفي مل نإ هّنإف «ةثالث وأ نيموي دعب ولو ءدصفب عبتي نأ اضيأ باوصلاف «ةئيدر

 :ةسيسرلا ءاضعألا ضعب ىلإ (186 طان001055) طالخألا ةكرح

 نيب نكيبول اذإ ""ديدكلا لكو ةةوينألا قبرخلا لثم ةميظع هتلئاغ ام ةلهسملا ةيودألا نم
 ىلإ ناك لب ءأصلاخ ضيبأ نكي مل اذإ نوقيراغلا لثمو ءرفصألا سنج نم ناك لب ءاديج

 تضرعو «كلذ نم ءيش برش قمفتا اذإف 2 ةهئيدر ءايشألا هذه نإف .«نويرزاملاكو .داوسلا

 قايرتلاب جلاعيلو ءرادحإ وأ ءيقب نكمأ ام ندبلا نع ءاودلا عفدي نأ باوصلاف «ةئيدر ضارعأ

 هيف سولجلاو اد درابلا ءاملا ىقسب سفنلل هداسفإو هش عفدي ام اندم [رثكو (1طع طعم عد)

 نم عفنيف «ةيورغ اهيف ةموسدو نييلتو ةيرغتب ًاضيأ ةدحلا رسكي ام لكبو «نفعلاو رفصألا دبرتلاك

 . كلذ

 اينومقسلا نإف ءاهضعب بساني الو (156 ص مء15) ةجزمألا ضعب ةيودألا ضعب بساني دقو

 دالب يف هتداعك «ريثك رادقم هنم لمعتسي مل ام ًافيعض ًالعف الإ ةدرابلا نادلبلا لهأ يف لمعي ال

 نمو .اهاوق لب ةيودألا مارجأ لمعتسي ال نأ ىلإ نادبألاو نادلبلا ضعب يف جيتحا امبرو «كرتلا
 ةبيطلا ةيودألاو ءاضعألا ىوق اهب ظفحيل ةيرطعلا ةيودألا ةلهسملا ةيودألاب طلخي نأ بجاولا

 اهرثكأو . وضع لك يف (مههانت4 مطزنةناك05) يناويحلا حورلا يّوقت اهنأل ,كلذ نم عقوملا ةنسح

 هطلخل (156 ةتةصطمءم) لاهسإلا عيرس امهدحأ :ناءاود عمتجي دقو .هلييستو هفيطلتب نيعم

 ًاضيأ هطلخ يف يناثلا محازي دقو .هلعف يف يناثلا ءادتبا لبق هلعف نم لّوألا غرفيف .ءيطب رخآلاو

 بكري نأ بجيف غلاب ريغ ًاكرحم ةوقلا فيعض ناك .هدعب يناثلا أدتبا اذإو ءهتوق رسكت ةمحازم

 طلخلا بذوج كلذلو «نيح ىلإ دلبتي هعدي ال هنإف .ديرتلل ليبجنزلاك ةعرسب هلمعتسي ام هعم

 عجوو اسنلا قرع نم ديفي .قاس ىلع موقي ءاهيليامو ناسارخ لابج يف تبني «يسراف تابن :دبرتلا )١(

 نم يفشيو .ولحلا زوللا نهدب هلخنو هقد دعب ّتكَي نأ هب حلصي ام رثكأو «ندبلا يقنيو ءرهظلاو كرولا

 ردصلا عاجوأو نمزملا لاعسلا نم صلخي زوللا نهدو روزبلا عمو «نونجلا عاونأ بلاغو عرصلا

 .ددسلاو



 م« ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةّيلك لوصأ يف انملكت ثيح ؛ةلّهسملا ةيودألا ىوق يف اهانّيب الوصأ لمأتت نأ بجيو

 عم رصعلاب لّهسي دقو دبرتلاك ةيصاخ عم ليلحتلاب لّهسي دق لهسملا ءاودلاو .ةدرفملا ةيودألل

 بجيف «ةعيبطلا رسق ليبس ىلع لّهسيف ام ةّيمس اهيف ةيوقلا ةيودألا رثكأو . صاجإلاو انوطقرزب
 ضبقلاو (16 مادهوعهءل) ةفارحلاو (16 طز1) ةرارملا نيعت دقو «ةيرهزداف هيف امب اهحلصي نأ

 اذإ ءاودلا لعف ىلع ا ريثك (1ط6 ة01016) ةضومحلاو (16 56موأؤ) ةنوفعلاو (156 همها ةءانمه)

 ىلع ةصوفعلاو . ليلحتلا ىلع نانيعت (156 مادمهءمع)) ةفارحلاو ةرارملا نإف ءهتيصاخ تقفاو

 قلم نيب عمجي ال نأ بجيو .قالزإلل لقفل عيطقتلا ىلع (1طع 36101[) ةضومحلاو .رصعلا

 اذه ىلعو هنيل ام لهسيف رصاعلا قحلي مث ءرصاعلا لعف لبق هلعف لعفي انيلم نيءاودلا دحأ لثم

 0 . سايقلا

 رخآ بتك ىف باتكلا اذه نم بلطي نأ بجي اميف :رشاعلا لصفلا
 ةخوطلمو ةبورشم ا ةيودأ (156 مقسم 2عمم19) نيذابارقلا نم بلطي نأ بجي

 ةدرفملا نم ءاود لك حالصإ ةدرفملا ةيودألا يف بلطيو «''”نانسألا بسحبو .كلذ ريغو

 يهو ًاضيأ لوانتت الو .ًافافج رجحتي مل نإ لوانتي نأ بجيف «بوبحلاو هيقس ةيفيكو هكرادتو
 . عبصإلا تحت نماطت هل نوكيو فافجلا يف ذخأي ام لك لب «بشنتو (10 ةانءام) جحلت ةنّيل ةّيرط

 (156 ؟هدمنا) ءىقلا ىف :رشع يداحلا لصفلا

 ضنا قدر ىدصلا نك لك ةظيلقلا يبست يبطل دعي نآل اناا نانلا دع
 فاعضلا امأو «بيومر اخ ىف تدع ءاروأل نيئيهتملاو باقرلا يقيقر عيمجو «مدلا ثفنل أيهم

 قلخأ (756 !ءدص) فاضقلاو «(156 لذة.مط062) لاهسإلا مهب قيلي امنإ مهنإف ادع نانكلاو دعملا

 وأ (1طع ؟هسصنأ) ءيقلا هيلع رسعت نم لكو «ةداعلا بيسب امإو .مهتيوارفصل (1طع ؟هددنأ) ءيقلاب

 يف نوعقيف سفنلا ءاضعأ يف عذصتت نأ مهقورع ثبلت مل «ةيوقلا تائيقملاب اوئيق اذإ هدتعي مل

 كلذ دعب رسج هيلع لهس نإف «ةفيفخلا تائيقملاب بّرج هرمأ لكشأ نمو .(156 ماطنةأو) لسلا

 نم دب الو أيقي نأ بحي ال نمم دحاو ناك نإف «هوحنو قبرخلاك هيلع ةيوقلا لامعتسا ىلع
 هقساو هلمعتسا مث .تاضايرلا نع هحّورو اهلحو اهمسدو هتيذغأ نّيلو هدّوعو ًالوأ هئيهف «هئيقت
 ءىقلا بعص ناك نإ ًاصوصخ «ةديج ةيذغأ فذقلا لبق همعطأو بارشب ناهدألاو تاموسدلا
 اذإف «ءيدرلاب ّلحني نأ نم ريخ ديجلاب ّلحني نأف «ةعيبطلا بلغو أيقتي مل امبر هنإف 0556 ؛هددنا)
 لثمب هشطع نكسيو عوجلا دتشي نأ ىلإ لكألا عفاديلف «(756 ؟هدتنا) ءيقلل هلكأ ماعط دعب أيقت

 جاندرك جورف ًاضيأ هل مئالملا هؤاذغو .ناينغي امهنإف نيبجنكسلاو بآلجلا نود حافتلا بارش

 «ىمح ريسي هضبن يف ناكو «دهع هلثمب هل نكي ملو ًاضماح فذق نمو .هدعب حادقأ ةثالثو

 .نسلا ءرمعلا :نانسألا )١(
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 .ءادوسلا ءيق هل ضرع نمو .اراح درو ءام هلبق برشيلو ءراهنلا فصن ىلإ ءاذغلا رخؤيلف
 نإف ءًافلتخم ءيقلا ماعط نوكي نأ دوجألاو . ًانحسم ًاراح ًالخ ةبرشم ةجنفسإ هتدعم ىلع عضيلف

 ريفاصعلاب عفتني طرفملا (1طع ؟هدمنأ) ءىقلا دعبو هدرب ةناض ةدعملا هيلع تلمتشا امب دحاولا

 هلخدأو «(1ط6 ::هصقعط) ةدعملا يف ةئيطب ةليقث اهنإف ءاهفارطأ ماظع لكؤي آل نأ دعب ضماونلاو

 اوئيقي مث ءاوبعتيو اوضاتريو اورضحي نأ بجيف «(156 ؟هدقنا) ءيقملا برش لاح يف امأو مامحلا

 هنطب بصعيو ّدشي مث «''”ةدافرب هينيع يطغي نأ ةئيقتلا دنع بجيو .راهنلا فاصتنا يف كلذو

 يلبجلا جندوفلاو جنرطلاو لجفلاو ريجرجلا يه ءيقلل ةئيهملا ءايشألاو .ًالدتعم اًدش نّيل طامقب
 ولحلا بارشلاو ةوالحب القابلا وسحو لسعلا عم هلفثب ريعشلا ءامو ثاّركلاو لصبلاو يرطلا
 وأ ءامهروزبو ءاثقلاو خيطبلاو نهدلا يف لومعملا ريطفلا زبخلا نم كلذ هبشي امو «لسعب زوللاو

 ًابارش برش نمو .يلجفلا جابروشلاو ةوالح عم ًاقوقدم ءاملا يف ًاعوقنم امهلوصأ نم ءيش
 دعب لسعلاب برش اذإ عاقفلاو .ًاريثك برشيلف ؛هليلق ىلع أيقتي الو 16 ؟هدصنا) ءيقلل ًاركسم

 ءديدشلا غضملا برقلا كلذ يف لمعتسي نأ بجي الف ءأّيقتي نأ دارأ نمو «لهسأو ْأّيق «مامحلا

 دعبو «عنام نكي مل نإ قيرلا ىلع ىقسي نأ بجيف «قبرخلا لثم ايوق ًائيقم ناسنإلا يقس اذإف
 لخدأ الإو ءاريسي كّرح الإو «ةشيرلاب أيقت نإف «يعملا نم لفثلا جارخإ دعبو راهنلا نم نيتعاس
 «بركو عيطقت ضرع نإف «ءانحلا نهد لثمب حسمت نأ بجي اهب أيقتي يتلا ةشيرلاو .مامحلا

 (156 ةدعملا نيخست كلذ ىلع نيعي اممو .لّهسي نأ امإو ءأيقتي نأ امإف ءأتيز وأ ًاراح ءام ىقس

 لمعلا يف ذخأو ءيىقملا ءاودلا عرسأ اذإو ءنايثغلا ثدحي كلذ نإف «فارطألاو امد

 لخلا نم ًائيش ىقسيو هفارطأ زمغيو ةبيطلا حئاورلا قشنتيو ءيقتملا نكسي نأ بجيف «ةعرسب
 . ىكطصم ليلق عم لجرفسلاو حافتلا هدعب لوانتيو

 ؛«لقأ هلعجي (156 مدس5و) نوكسلاو «رثكأ (1طع ؟هددنأ) ءيقلا لعجت ةكرحلا نأ ملعاو

 (156 ؟هدصنا) يتاوي ال نم هيلإ جاتحا نإف .(16 ؟هدصنا) ءيّملا هيف لمعتسي نامز ىلوأ فيصلاو

 . ([156 ؟هددنا) ءىقلا تاياغ دعبأو «كلذ ىف هيف هل صخري تقو ىلوأ فيصلاف «هتيجس ءىقلا

 : ةيقثتلا ليبس ىلع امأو . ىعملا نود ارو طع ة:هصقعط) ةدعملاف ىلوألا ةيقنتلا ليبس ىلع امأ

 عفانلا ءيقلا فرعت تنأو .لفاسألا نمف علقلاو بذجلا امأو .ندبلا رئاسو سأرلا نمف «ةيناثلا
 لاح كلذكو «نيديجلا سفنتلاو ضبنلاو ةديجلا ةوهشلاو فخلا نم هعبتي امب عفانلا ريغ نم

 ناك نإ ةقرحو .ةدعملا يف ديدش عذل هعم يذؤي ام رثكأو .ًانايثغ هؤادتبا نوكيو «ىوقلا رئاس

 ريثك مغلب ءيق هعبتي مث .باعل ناليسب ئدتبي مث ءهنم ذختي امو «قبرخلا لثم ايوق ءاودلا
 اتباث (1طع مهند) عجولاو (1طع زعمه مم) عذللا نوكيو .«فاص لاّيس ءيش ىف هعبتي مث «تاعفد

 نطبلا قلطتسا امبرو ءهبركو (1856 هةا568) نايثغلا ريغ ىرخأ ضارعأ ىلإ ىذدعتي نأ ريغ نم

 ءيدرلا امأو . ةحارلا ىلإ ليميو نكسي ةعبارلا ةعاسلا يف ذخأي مث « (ءاوج همس هك طع طوس ءأو)

 ةديدش امهيف ةرمح ةذشو نيع ظوحج وأ دّدمت ثدحيو بركلا مظعيو ءيقلا بّبحي ال هنإف

 .حرجلا ىلع عضوت شامق ةعطق :ةدافرملا )1١(
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 ةنقحلاب هكرادتو . توملا ىلإ راص هكرادتي ملو اذه هل ضرع نمو . توص عاطقناو ريثك قرعو

 مل ءاق نإ هنإف ءءيقي ىتح دهتجيو نسوسلا نهدك ةيقايرتلا ناهدألاو رتافلا ءاملاو لسعلا يقسو

 ضارمألا (7ط67هدنا) ءيقلا هيف لمعتسي ام ىلوأو . كدنع ةّدعم ةنقح ىلإ اضيأ عزفاو «قنتخي

 (1طع معادهءعطماند) ايلوخنلاملاو (1طع ءمن1عموإل) عرصلا و (1طع ل2هموإ)) ءاقستسالاك ةريسعلا ةنمزملا

 عم ([6 ؟م1) ءيملا و .(5621162) اسنلا قرعو (156 عمانا) سرقنلاو (156 165505ا) ماذجلا و

 هب لصوي نأ بجي الو .(156 عة/قعد5) شرطلا بلجي ام لثم ًاضارمأ بلجي دق هعفانم

 ةقرل ءيقلا رسع ام ًاريثكو طلخ ةدعملا مف يف ناك اذإ اميس الو «مايأ ةثالث رخؤي لب ءدصفلا

 دعب مايقلا نأ ملعاو .نامرلا ّبح قيوس لوانتب نختي نأ ذئنيح يغبنيف «(156 طانصهان#) طلخلا

 . مايقلا ضارعأ نم هنأ ىلع ليلد مايقلا دعب فذقلاو «لفسأ ىلإ ةمخت عافدنا ىلع ليلد ءيقلا
 ءرصبلل ءيدر دسجلل عفان ءيقلاو .راهنلا فصن وه عجو ببسب افيص ءيقلل تاقوألا لضفأو

 يف اهعقوي بعتلاو «ءيقلا كلذب عفدني ال اهضيح لوضف نإف .ىلبحلا أيقت ال نأ يغبنيو

 .ناعي نأ بجيف ءيقلا هيرتعي نم رئاس امأو «نكسي نأ بجيف «بارطضا

 ايقت نم هلعفي اميف :رشع يناثلا لصفلا

 ءامب جورمم لخب (1 طع لمممت) ءىملا لعب ههجوو همف لسع هئيق نم ءىقتملا عرف ادإف

 نم عنتميو «حافتلا ءامب يكطصملا نم ًائيش برشو «سأرلل ضرعي امبر يذلا لقثلا بهذيل
 ةلجعب لسغيو ءمامحلا لخديو .هفميسارش نهديو ؛ةحارلا مزليو .ءاملا برش نعو لكألا

 (156 ؟هرمنا) ءىقلا عفانم ىف :رشع ثلاثلا لصفلا

 ام يناثلا كرادتيل «نييلاوتم نيموي رهشلا يف (786هدتنا) ءيقلا لامعتساب رمأي «طارقبأ» نإ
 هعم نمضي (طارقبأ»و .(16 ة:ههتةعط) ةدعملا ىلإ بلحتي ام جرخيو «لوألا يف رسعتو رصق

 .ءيدر اذه نم راثكإلاو . ةحصلا ظفح

 يقنيو (16 طن1) ةرملاو (1طع مطاععم) مغلبلا غرفتسي (1طع ؟همنأ) ءيقملا اذه لثمو

 يتلا رارملا نم (156 زهاعداتهءو) ءاعمألل ام لثم اهيقني ام اهل سيل اهنإف .(15ء ةامهقعط) ةذعملا

 نم عفنيو ةمختلا عفديو رصبلا ولجيو «سأرلا يف ضراعلا لقثلا بهذيو اهيقنيو ءاهيلإ ٌبصنت
 ءءاقث ىلع هماعط درو (156 “هدنا) ءىقلا همدقت اذإف «هماعط دسفي رارم هتدعم ىلإ بصني

 اهءاهتشاو ةحيحصلا اهتوهش 5 «(1ط6 عمعموز8655) ةموسدلا نع ةدعملا روفن بهذيو

 ةناثملاو ىلكلا يف ةنئاكلا حورقملا نمو ندبلا لهرت نم عفنيو .صفعلاو ضماحلاو فيرحلا

 (1طع ةصاعمت5) ناقريللو يدعملا عرصللو نوللا ةءادرلو ماذجلل يوق جالع وهو «(156 612006:)

 نم وهو «(16 م2121لةأ5) حجلافلا و (156 (نعصم7) ةشعرلاو (156 ه250م2062) سفنلا باصتنالو

 . (1طع ةصع ته22) ءايوَقلا باحصأل ةدّيجلا تاجاللعلا

 رود ظفحي نأ ريغ نم (10 811) ءالتمالا ىلع نيترم وأ ةرم رهشلا ىف لمعتسي نأ بجيو

 . فيصق يرارم لّوألا هجازم نمل (126 70ه211) ءىقلا ةقفاوم دشأو .ةمولعم مايأ ددعو مولعم
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 طرفملا ءيقلا راضم يف :رشع عبارلا لصفلا
 هجوتل ةضرع اهلعجيو اهفعضيو (156 5[ههت80ط) ةدعملا رضي طرفملا (116 ؟هدتنا) ءىقلا

 سأرلا عاجوأبو (1طع (ععاط) نائسألاو (15ء ةنعطغ) رصبلاو (1طع ءطعو ردصلاب ٌرضيو ءاهيلإ داوملا .

 قسارلا عادص يف ٌرضيو ؛(156 ة6هص86) ةدعملا ةكراشمب هنم ناك ام الإ «ةنمزملا (156 طء20ةءط#)

 عدص اميرو «(16 ©نع) نيعلاو (1طعءاسصه) ةئرلاو (15ع اذالءم) دبكلاب رضي هنم طارفإلاو

 اذهو : ءيقلا ىلإ عزفيف هلمتحي ال مث «ةعرسب ئىلتمي نأ بحي نم سانلا نمو .قورعلا ضعب

 هماعط لدعيو (16 لل) ءالتمالا نع مجمت نأ بجيف .ةنمزم هئيدر ضارمأ ىلإ يدؤي امم عينصلا

 . هبارشو

 عجولاو (1طع ةمقانم») ددمتلا امأو «بجو ام هيف انلق دقف .16(2 “همن ءىقلا عانتما امأ

 ءاملاب ديمكتلا امهنم عفتيف 156(2 ءماوءدامتادت») فيسارشلا تحت ناضرعي ناذللا (156 مهنه)

 (1طع امتد مم) عذللا امأو ءرانلاب (2طع هنموتهع عا35565) مجاحملا و ةنّيلملا ناهدألاو راحلا

 خيرمتو مضهلا ةعيرسلا ةمسدلا ةقرملا برش هعفديف (156 5همص8©ط) ةدعملا ىف ىقابلا ديدشلا
 تاركا اهاؤ «عهج ليلق عم ' يريخلا نهدب اطولخم جسفنبلا نهد لثمب عضوملا (16 ةهمتسأ) ل .٠ 1 تال ع و 0 5 1 ا :

 امأو ءاليلق اليلق راحلا ءاملا عيرجتو شيطعتلاب هنكسيلف ءمادو هعم ضرع اذإ (156 طنعءمانعط)

 (1طع (2ةهانو) زازكلا امأو .ءىقلا راضم باب ىف هيف انلق دقف (156 ؟هددنا ه1 51000) مدلا ءىق

 اهطبرو فارطألا دش اهيف عفنيف ءهدعب ةضراعلا توصلا عاطقناو تابسلاو ةدرابلا ضارمألاو

 ىقسيو رامحلا ءاثقو باذسلا هيف خبط دق تيزب (1هرمعهه أنهم 0: طع ة(ههتةعط) ةدعملا ديمكتو

 . هنذأ ىف ٌبصيو كلذ لمعتسي 85 توسسعلاو اراخ دامو المع

 (756 ؟هدصنا) ءيقلا هيلع طرفأ نم ريبدت يف :رشع سداسلا لصفلا

 186 لاهسإلا سبح يف اهطبرك هفارطأ طبريلو ؛ةليح لكب مونلا هل بلجيو مّوني
 ىلإ عفدناو (16 ؟هدتنا) ءيقلا طرفأ نإف «ةضباقلاو ةيوقملا ةدمضألاب هتدعم جلاعتلو «ةنةعطه2)

 نهوي هنإف «تالوطوق عبرأ رمخلا هب اجوزمم نبللا يقسب هعنماف «(156 01004) مدلا غرفتسي نأ

 16 ءطعيدإ) ردصلا يحاون يقنت نأ تدرأ نإف «ةعيبطلا نيليو مدلا عنميو ءيقملا ءاودلا ةيداع

 اليلق جلئلاب ًادربم انيهدكتم ةقماف ءاهيف دقعني الثل كلذ عم مدلا نم (1256 ةنههدهعط) ةدعملاو

 ءرفصألا وه ةيبط ضارغأل لمعتسي يذلاو «ناولألا فلتخم رهز هل ءرفصألا روثنملا تابن :يريخلا )١(
 تالاح يف لمعتست امك بلقلل ةيوقم يهو «عادصلاو «ةيبصعلا مالآلاو ضارمألل ةّنكسم هراهزأ لمعتست
 ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . ضاهجإلا تالاح يف ديفتو «لوبلل ةردم يهو .حئشتلا

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ
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 طرفأ نم هنم عرج اذإو ينمرألا نيطلا عم ءاقمحلا ةلقب ةراصع برش كلذ نم عفني دقو ءاليلق
 دحاو لك ىقسي نأ بجي فيكو ءاهتاقبط ىلع ةئيقملا ةيودألا بلطت نأ بجيو .هأيق ءاود هيلع

 . ةدرفملا ةيودألا نمو (1ع مق 2عمم0612) نيذابارقألا نم :ةصاخ قبرخلاو اهنم

 (15ء ءمعمسد) ةنقحلا يف : رشع عباسلا لصفلا

 ([طء ءاعمألا نع (10 هيعيعاع ه6 تم 6ع5م0 لوضفلا ضفن ىف ةلضاف ةجلاعم ىه

 جنلوقلا ضارمأ نمو ءاهماروأو (1ظع ط1200ءم) ةناثملاو ىلكلا عاجوأ نيكستو ماع

 فعضت اهنم ةداحلا نأ الإ «ةيلاعلا ةيسيئرلا ءاضعألا نع لوضفلا بذج ىفو «(156 همان#)

 ىتلا اياقبلا ضفن ىف اهب ناعتسي نقحلاو «,(16 8065) ىمحلا ثروتو 27 17[1ء2) دبكلا

 ١ ١ | . (1طع ء/هءد0085) تاغارفتسالا اهفلخت

 .(1طع ءمانع) جنلوقلا باب يف اهانركذ دقف نقحلا ةيفيكو (186 ءمع723) ةنقحلا ةروص امأو

 تاقوأ لضفأو «عجولا بناج ىلع عجبطضي مث ًايقلتسم نوكي نأ نقتحملا عاضوأ لضفأ لعلو

 . يشغلاو بارطضالاو بركلا نقيل نأ دربألا وهو ؛ءاوهلا درب (16 همعمد#) ةنقحلا

 بذجت نأ اهطرش نم ةنقحلاو .اهقّرفيو (1طءطانصمان:) طالخألا ريثي نأ هنأش نم مامحلاو

 نمو .ةنقحلا ىلع مامحلا مدقي نأ رثكألا يف نسحي ال اذهلف «ةنقتحملا (156 طتصمان:5) طالخألا

 بجيف «سبتحت نأ فاخو ةنقحلا ئلإ رخآ ضرم وأ ىّمح ببسب جاتحاو ءاعمألا يف رقع هب ناك

 ..نخسم سزواجب اهلوح امو هتّرسو هتدعقم دّمكي نأ

 (1 طع مهتظأو) ةيلطألا ىف :رشع نماثلا لصفلا

 ناتوق ءاودلل ناك امبرو ضرملا سفن ىلإ ةلضاولا تاجلاعملا نم (556 مهنه ءالطلا َّنِإ
 ةلداعم هنم ةفاثكلا تناك نإف «ةفيثكلا ىلإ ةجاحلا نم رثكأ ةفيطللا ىلإ ةجاحلاو «ةفيثكو ةفيطل
 ةربزكلا لعفت امك ذفانلاب عفتناف «ةفيثكلا تسبتحاو هتفيطل تذفنأ داّمَض لمعتسا اذإف «ةفاطلل

 . اهب ريزاتخلا ديمضت يف قيوسلاب
 ام ًاريثكو «ةلاّيس ةيلطألاو «ةكسامتم ةدمضألا نأ الإ (106 مهنهاه) ةيلطألاك ةدمضألاو

 عنام نكي ملو «بلقلاو دبكلاك ةسيئر ءاضعأ ىلع تناك اذإو «قرخلاب ةيلطألا لامعتسا نوكي

 . ةسيئرلا ءاضعألا اهّيحتست ةّيرطع ةيلطألا ىوق تطعأو «ماخلا دوعلاب ةرخبملا قرخلا تعفن

 (156 كهنعطعو) تالوطنلا يف : رشع عساتلا لصفلا

 نم هريعو سأرلا نم للحي نأ جاتحي امل ةدّيج تاجالع (156 لهنعءطعو) تالوطنلا نإ

 مل نإف «درابلاو راحلاب ليطنتلا ىلإ ةجاتحملا ءاضعألاو «هجازم لدبي نأ جاتحي امو .ءاضعألا
 ناك نإو «ٌدتشيل درابلا ءاملا لمعتسي مث «ًانحسم لوطنلا الّوأ لمعتسا «ةّبصنم لوضف كانه نكي
 ظ . درابلاب أدب فالخلاب رمألا

 (1طع ؟؟ءمعودءءانمم) دصفلا ىف :نو رشعلا لصفلا

 ىلع (11 طانتصت01055) طالخألا ديازت يه ةرثكلاو «ةرثكلا غرفتسي يلك غارفتسا وه دصفلا

 15م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 رثك اذإ ضارمأل ءئهتملا : : نيسفن دحأ دصفي نأ يغبني امنإو 126(2 7655615) قورعلا يف اهيواست

 دصفي نأ امإو مدلا ةرثكل دصفي نأ امإ ءامهتم دحاو لكو ما ءاهيف عقو همد

 .امهيلكل دصفي نأ امإو مدلا ةءادرل

 (15ء عمانا) سرقنلاو (5012668 اسنلا قرعل دعتسملا لثم وه ضارمألا هذهل ءيهتملاو

 نم (1136220م1/515) مدلا ثفن هيرتعي يذلاو «ةيومدلا (طءادهص552[8) لصافملا عاجوأو يومدلا

 (1طع ءمأ1] عمقإل) عرصلل نودعتسملاو . عدصنا همد رثك اقلكو ءمحتلملا قيقر هتئر يف قرع عدص

 (1طع هالك 0ء2ا658) قيناوخلل مد روف عم (15ء م عاومعءطم]12) ايلوخنلاملاو «(16 ةمهماءنإل) ةتكسلاو

 عطقنملاو «(156 طم؛ همطئطهتسنه) راحلا دمرلاو (156 ةدءالنهع ه؟ طع ؛ةودانك) ءاشحألا مار وألو

 ناذهو . نهضيح مد ءاسنلا نم ّْنهنع سبتحملاو «ةداعلا يف ليست تناك (81165) ريساوب مد مهنع

 مهب نيدلاو ءاهترضخو اهضايبو اهتدومكل (156 ؟ءمعءوهءانمد) دصفلا بوجو ىلع امهناولأ لدت ال

 نإو ايو يحيا ءالؤه نإف ءراح جازم عم ةنطابلا ءاضعألا يف فعض

 . ضارمألا هذه يف اوعقو دق اونوكي مل

 هب نوكي نمو ؛مرو مهب ثدحي ًالئل ًاطايتحا نودصفي دقف ةطقس وأ ةبرض مهبيصت نيذلاو

 . ةرثك نكت ملو هيلإ جتحي مل نإو ءدصتفي هنإف ء جضنلا لبق هراجفتا فاخيو مرو

 (556 دصفلا ةحابإ نإف ءاهيف عقوي ملو ةفّوخم تماد ام ضارمألا هذه نأ ملعت نأ بجيو

 هنإف ءالصأ (156 ؛همع5هماهد) دصفلا اهلئاوأ يف كرتيلف ءاهيف عقو نإف  عسوأ أاهيف 76معوعءمم»)

 عرفتسي مل امبرو ؛ حيحصلا مدلاب اهطلخيو ندبلا يف اهيرجيو (156 ةانمو:8ا065065) لوضفلا قري

 ءادتبالا ضرملا زواجو جضنلا رهظ اذإف «ةفحجم تادواعم ىلإ جوحأو ًائيش هيلإ جاتحملا نم

 ةكرح موي يف نغرفتسي الو ندصفي الو ..دصف عنام عنمي ملو دصفلا بجو نإ ذئنيحف ؛ءاهتنالاو
 لوط هتدم يف تانارحب اذ ضرملا ناك اذإو «ةلعلل ناروثلاو مونلا مويو ةحار موي هنإف ءضرملا

 دصف نكمي مل نإو ؛لعف نكسي نأ نكمأ نإ لب ءالصأ ًاريثك ًامد غرفتسي نأ زوجي سيلف ا

 ةمواقم يف ة ةوقلا ظفحلو «تحنس نإ تادصفل مد ةدع ندبلا يف فلخو ءاليلق امد جرخأو

 دصفيلف ءاريسكت (16 6م656هان00) دصملاب دهعلا ديعب ءاتشلا يف ىكتشا اذإو «تانارحبلا

 اذإو ءًاريثك ةعيبطلا سبحت فالخلا ىلإ هبذجي (156 ؛ءمعوعمنهه) دصفلاو .ةدعلل أمد فلخيلو

 دصفلا لّوأ ىف ضرعي ىشغلاو ةريثك ([قادصهان:5) طالخأ تدلوت ءريثكلا دصفلا نم ةّوقلا تفعض

 تقو (16© لمص ءيقلا كلذكو هعنمي امم «(16 ؟هددن# ءيقلا مدقتو داتعملا ريغ ةأجافمل

 .هعوفو

 (156 ؟ءمعوءءاتنم») دصفلاو كيسين نأ ىلإ ريثم (16 76565606008) لصفلا نأ ملعا و

 الإ نادصفت ال ثماطلاو (156 مةءوهقهه) ىلبحلاو «ناعمتجي املق (16 «ه11) جنلوقلاو

 ىلوألاو «ةيتاوتم ةّوقلا تناك نإ يوقلا مدلا ثفن سبح ىلإ ةجاحلا لثم ؛ةميظع ةرورضل

 نسيبل نأ ملعت نأ بجيو .نينجلا تومي ذإ ةّثب (156 مءههمت50 ىلبحلا دصفت ال نأ بجوألاو

 امير لب .(156 ؟مع5ءءانمد) دصفلا بجو ةرودتذملا (10 811 ءالتمالا تامالع ترهظ املك

 تدصف نإ كنإف ءأدج ًاراض دصفلا ناكو ةئّين ([ةدسدانتو) طالخأ نم (70 ة11) ءالتمالا ناك
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 مل اذإ دصفي نأب سأب الف .ءادوسلا هيلع بلغي نم امأو «ليلعلا كلهي نأ فيخو جضني مل
 دّدمتلا رابتعاو هركذنس يذلا طرشلا ىلع نوللا لاح ةاعارم دعب (212:2068) لاهسإلاب غرفتسي

 . (1ط6 76م656ءان00) دصفلا بوجوب هدحو سدحلا ديفي ندبلا ىف ددمتلا وشف نإف «(1طع [ع251028)

 بطلا ةيلسي تيفقلا نإق»«ةريثك ةقيدرن طالخأ هتدن ىفو اليلق هرهحملا مد ةركير نس اماز
 :هيلإ هليم ررض مظعي وضع ىلإ ًالئام ناك وأ «ًاليلقو ًائيدر همد ناك نمو «ءيدرلا هيف فلتخيو
 «ىرخأ ةرك دصفي مث .دومحم ءاذغب ىذغي مث اليلق همد ذخؤي نأ بجيف ءدصف نم ذب نكي ملو

 (مء طسسمان#و) طالخألا تناك نإف «دّيجلا فلخيو «ءيدرلا مدلا هنع جرخيل مايأ يف دصفي مث
 وأ ءيقلا وأ «فيطللا (76 كندمط062) لاهسإلاب ًالوأ اهغارفتسا يف ليتحا «ةيرارم هيف ةئيدرلا
 مهنوفلكي ءامدقلا ناك دقف ؛ةظيلغ تناك نإو .هعيدوتو ضيرملا نيكست يف دهتجاو ءاهنيكست
 ةينثتلا لبق هدعبو (186 765656ءانه») دصفلا لبق مهوقس امبرو .«مهجئاوح يف يشملاو مامحتسالا

 . اشاحلاو افوزلاب خوبطملا فطلملا نيبجنكسلا

 دصفلا قّرفيلف «ةّيدر ىرخأ طالخأل وأ ءىّمُحِل ةوق فعض عم دصف ىلإ ٌرطضا اذإو
 .انلق امك (1طع ؟ءعمعوععانم»)

 انو .ردكلا فيثكلا سبحو يفاصلا فيطللا لاسأ امبر هنكل قلل ظلحأ قيشلا كضقلاو
 نمل ىلوأ وهو ءالامدنا أطبأو ةيقنتلا يف لمعأو (156 ةزنمه0م6©) يشغلا دا عرسأ وهف ءعساولا

 عرف قيمقتلاو مدلا دمجي الئل ىلوأ ءاديشلا: ف ميسوكلا لب ١ ؟ناهشلا يفو راهظتسالل دصفي
 الو هتّوق ظفحي نأ ىرحأ كلذ نإف ءقلتسم وهو دوصفملا دصفيلو «هيلإ جيتحا نإ ىلوأ فيصلا
 (156 ؟ءمعوءءانمه) دلصفلا بنتجي نأ «بجيف (156 !6:5) تايّمحلا يف امأو . يشغلا هيلإ بلجي

 مايأ يفو اهئادتبا يف ةداحلا ريغ تايمحلا عيمجو ؛«باهتلالا ةديدشلا (176 67655) تايمحلا يف

 . (20ه؟ن15162) جنشت اهبحصي يتلا تايمحلا يف (6 ؟ءمعوهءات0م») دصفلا للقي هواك ودلا

 اذإ (1طع مانت ]516ه) جنشتلا نأل ةعقاو (156 ؟56©65ءانمه) دصفلا ىلإ ةجاحلا تناك نإو

 دصف نم كلذكو ءمد ةدع كلذل ىقبي نأ بجيف ةّوَمْلا طقسأو ًاريثك اقرع قرعأو رهسأ ضرع

 نت مل ةنإفا «ةدع ىفخلا ليلتتل ىنبيلا هدبضق لقي نأ بجيف نع رع ءاتجب سبل ًامومعي
  ءاملا ناك نإف «ةروراقلا لّمأت مث «ةرشعلا نيناوقلا ىلإ رظناف «ةنفع تناكو باهتلالا ةديدش
 يف (156 1606) ىمحلا ردابي سميلو ةخفتنم ةنحسلاو ًاميظع ضبنلا ًاضيأ ناكو «ةرمحلا ىلإ ًاظيلغ

 اقيقر ءاملا ناك نإ امأو . ماعطلا نع (156 ةهصقعط) ةدعملا نم ءالخ تقو ىلع دصفاف ءاهتكرح

 . ([6 معو عمان08) دصفلاو كايإف «ضرملا ءادتبا ذنم ةطرخنم ةنحسلا تناك وأ ايران وأ

 نإف ءضفانلا لاح ربتعاو «(15ءىبه56566102) دصفلا نكيلف «ىمحلل تارتف كانه ناك نإو

 اقيقر نا ناك نإف . جرخي يذلا مدلا نول 3 00 ل هو كايإف ذا ضفانلا ناك

 . ةنمسلا ووذ : نامسلا غ3(
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 يف دصفي نأ بجو اذإو .(16 م14 طاتصماتت5) ةدرابلا طالخألا جييهتو ةيرارملا طالخألا

 دعب ولو بجو نإ هيلإ ليبسف «عبارلا دعب هيلإ ليبس ال هنإ لاقي ام ىلإ تفتلي الف «ىّمحلا

 رصق نإف «لئالدلا تحص اذإ ىلوأ ليجعتلاو ميدقتلا نأ ىلع ««سونيلاج» يأر اذه .نيعبرألا

 دصفلا نوكيام ايثكو «ةرشعلا رومألا ةاعارم دعب دصفاف «بجوو هتكردأ تقو يأف كلذ يف

 ةداملا ىلع ةعيبطلل 8 وفم هيلإ جاتحي نكي مل نإو «(1ط6 18ء:5) تاّيمحلا يف (156 6065ةءانه»)

 ىممحلا اًمأو .هيف صخرت كلذ ريغو ةوقلاو ٌنسلاو (156 مطزتونوادع) ةنحسلا تناك اذإ اذه ءاهليلقتب

 ءادتبالا يف طرفم ريغ (16 ءمعومعاتم») دصفلاب (ع73ءن380ه) ْغا ارفتسا نم اهيف دب الف ةيومدلا

 رذحي نأ بجيو ء([طع ؟ةصعوهءانهد) دصفلا لاح يف تعلقأ ام ًاريثكو ءحضنلا دنع طرفمو

 عجولا دنعو دربلا ةديدشلا دالبلاو دربلا ديدشلا (156 ةمم#) جارولا ىف ذ (1طع 21201118 دصفلا

 شع عبارلا نع رصاقلا نسلا يفو (156 ءهز6دك) عامجلا ٠ بقعبو للحملا مامحتسالا دعبو ديدشلا

 قورعلا ةعسو لضعلا زانتكاو ةنحسلاب قثت نأ الإ مهللا ,نكمأ ام ةحوخيشلا نس يفو «نكمأ ام

 . مهدصف ىلع أرجتن ثادحألاو خياشملا نم ءالؤهف ناولألا ةرمحو اهئالتماو

 (1طع ؟صعوءءانهد) دصفلا رذحي نأ بجيو («ريسي دصفب اليلق اليلق لوج ردي ثادحألاو

 ةلهرتملا ضيبلاو (1طع ممغهانو) ةلخلختملاو نمسلا ةديدشلاو ةفاضقلا ةديدشلا نادبألا ىف

 نأ الإ «ضارمألا اهيلع تلاط نادبأ يف هاقوتتو ء«نكمأ ام مدلا ةميدعلا رفصلاو (1ع 626طون)

 ضييبأ هتيأر نإو جرخاف انيخث دوسأ ناك نإف «مدلا لمأتو دصفاف كلذ يعدتسي اهمد داسف نوكي

 ىلع (156 ؟مء5ءم008) دصفلا رذحت نأ بجيو ءًاميظع ارطخ كلذ يف نإف «لاحلا يف دسف ًاقيقر

 نأو غرفتست : أم لدب قورعلا ىلإ ةجيضن ريغ ةام يدعم يك ءاععلا رع رم الر داما

 لب «براقملا وأ «كردملا لقثلا نم يعملاو (1طعء ةغهد28هط) ةدعملا ءالتما ىلع ًاضيأ كلذ يفوت

 ؛«ىلفسلا ءاعمألا نم امأو « ءيقلابف اهيلي امو ل ةدعملا نم امأ «هغارفتسا يف دهتجت

 هلهمت لب «(156 لزتةمءمو:4) ةمختلا بحاص دصف ىفوتتو .(1طع ءمعيم2) ةنقحلاب ولو نكمي اميف

 رارهلا هل هي وتمملا"ىأ ءاهمف فعض وأ هديب م يحجب . هتمخت مضهنت نأ ىلإ

 بحاص امأ . (156 ةةل172) قبولا ىلع اضوصتنو «هدصف يف روهتلا فوك نأ بجي هلثم نإف ءاهيف

 نم هفرعت ةدعملا مف فعض بحاصو «تاعاّذللا علب نم هيذأتب هفرعتف ة دما تاع ءاكذ

 نم هفرعت اهيف اهدّلوت ريثكلاو رارملل هتدعم مف لوبق بحاصو .هتدعم مف عاجوأو هتوهش فعض

 مفل دهعت قبس ريغ نم اودصف اذإ ءالؤهف همف ةرارم نمو «تفقو لك رارملا هئيق نمو , هنايثغ ماود

 ءاكذ بحاص مقلي نأ بجيف «مهضعب مهنم كله امبرو «ميظع رطخ كلذ نم ضرع ءمهتدعم
 ناك نإو . . ةحئارلا بيط ضماح َبُْر يف ةسومغم يقن زبخ نم امقل فعضلا بحاصو ءٌّسحلا

 هل بارش وأ ء(16 2 1ةط02165) هيوافألاب ركسلا ءام لثم يف ةسومغمف دراب جازم نم فعضلا

 يقسب أيقتي نأ بجيف (16 0ئ165) رارملا كلوت بحاص امأو .دصفي مث ةكسمملا ةعيملا وأ كّسمملا

 ام لدب كرادتي نأ جاتحيو ءدصفي مث ًاريسي حاريو ًامقل معطي من «نيبجنكسلا عم ريثك راح ءام

 نكلو ءًأديج ًاريثك ءاذغيذغ مضهنا نإ هنإف .هلقن ىلع بابكلاب ًايوق ناك نإ دّيجلا مدلا نم لّلحتي

 (156 ؟©556]) قرعلا دصفي دقو «دضفلا ببسب ةفيعض ةدعملا نإف .«نوكي ام لقأ نوكي نأ بجي



 ١ ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 ةدعقملا وأ (116 انأةطنك) مح ولا وأ (812عصمنطنمست2) فاع رلا نم (21ءممه1538ع) مدلا فزن عنمل

 (1طع محلا بذجي نأَب .(1طع 2050عوو) تاجارخلا ضعب وأ (1طع ءطعو ردصلا وأ (1طغ ةصتنق)

 ناو دج اننف عضبلا نوكي نأ بجيو «عفان يوق جالع اذهو .ةهجلا كلت فالخ ىلإ 61004)

 للقي ةّرم لكو ؛موي دعب موي يف لب ةرورضلا ٌرطضت نأ الإ ءدحاو موي يف ال ةريثك تارملا نوكت
 / نكمأ م

 :(1طع دصفلاو «هرادقم ريثكت نم قفوأ (1طع ؟ءمعوءءاتنه») دصملا دادعأ ريثكت نإف ةلمجلابو

 ءامب كرادتيلف ءهوحنو ناسللا فافج بقعيو رارملا جيهي ةجاح هيلإ نكت مل يذلا !ءمعوهءانمد)

 نأ بجيف ؛هوحنو جلاف ةّرضم ىلوألا ةدصفلا نم هل ضرعي ملو ةينثتلا دارأ نمو ءركسلاو ريعشلا
 نإو «عسوي نأو «هماحتلا نع (360هأخ35 0, مانكءا©5) لضعلا ةكرح عنميل الوط هيلإ نم قرعلا دصفي

 نمد نإو ءاهقوف بصعو حلم ليلقو تيزب ةلولبم ةقرخ هيلع عضو «ةعرسب ماحتلالا كلذ عم فيخ
 هيلع حسمي نأ وه كلذو ءعجولا للقو ماحتلالا ةعرس عنم (1طع 76565ءءات05) دصفلا دنع هعضبم

 (756 دصفلا نيب مونلاو .ةقرخب حسمي مث «تيزلا يف سمغي وأ ءافيفخ احسم هوحنو تيزلا
 يف (1طع ءوعان 2 نهط) عارفتسالا نم هانلق ام ركذتو ء«عضبلا ماحتلا عرسي ةينثتلاو 7625656ءا1ه8)

 . (1طع ؟؟عءمعوءءاتهد) دصفلا كلذكف «يبونج موي هل دصري نأ بجي هنإ «ءاودلاب ءاتشلا

 (18؟ دصف ىلإ نوجاتحي نيذلاو (186 321305) نيناجملاو نيموسوملا دصف نأ ملعاو

 مدلا فزن ثدحي الغل اقيم نوكي نأ بجي .مونلا نامز يف ليللا يف ؟ءمعوععأتم»)

 .«فعضلا .رادقمب رخؤت ةينثتلا نأ ملعاو مةينتنلا لإ جاتحي ال نم لك كلذكو «(81عمم:238©)

 دصفلاو .ًادحاو ًاموي بذجلا همد لاسرإ نم دارملاو «ةعاس هتياغفف ء«فعض كانه نكي مل نإف
 تفقولا يف ةينثتلا ديري نمل ضرعملاو مويلا يف ةينثتلا ديري نمل قفوأ بروملا 1ع /ءمعووءانمد)

 املكو «موي لك مايأ ةذع حّشرتي نأ همزع نمو ةدحاو ةينثت ىلع راصتقالا ديري ال نمل لّوطملاو
 (1طع ءلدعان 2 1هم) عا ارفتسالاو :اماحتلا أطبأ ناك : اعتح و رثكأ (1طع ؟,ءمعوعءانهمد) دصفلا ناك

 نيب مونلاو . اهيف ىلا لوانت دق نوكي نأ الإ .(156 ةالمء0مع) ّيشغلا بلجي ةينثتلا يف ريثكلا

 باذجنال بذجني ام (ةنموم8065665) لوضفلا نم مدلا يف عفدني نأ عنمي .ةينثتلاو دصفلا

 عم دوصفملا ةوق ظفح ةينثتلا عفانم نمو .ندبلا روغ ىلإ مونلاب (156 طاتصمانت5) طالخألا

 امير دصفلا برقب مونلاو .ةثالثو نيموي رخأ ام ةينثتلا ريخو ءهل بجاولا هغارفتسا لامكتسا

 دلجلا نم ظلغي امب دصفلا رّسع امبر ءدصفلا لبق مامحتسالاو .ءاضعألا يف ًاراسكنا ثدحأ
 مدقي ال نأ هل يغبني دصتفملاو .مدلا ظلغ ديدش دصتفملا نوكي نأ الإ «قلزلل هئيهيو هنيليو

 ضاتري ال نأ بجي كلذكو ًالوأ هفطلتسيو ءاذغلا يف جّردتي لب هدعب (16 8ل1) ءالتما ىلع

 هيلع مروتو دصتفا نمو للحم امايحتملا هدعب محتسي ال نأو .ءاقلتسالا ىلإ ليمي لب هدعب

 هيلاوح ىلطو .جاديفسإلا مهرم هيلع عضوو ؛«لامتحالا رادقم ىرخألا ديلا نم دصتفا ديلا

 دصفلا راص ء(1طع طتصمانتو) طالخألا هندب ىلع بلاغلا نم دصتفا اذإو «ةيوقلا تادّريملاب

 ىلإ جوحيف ءاهطالتخاو اهنايرجو (1ط6 طاتصمانتو) طالخألا كلت ناروثل لع (1طع ؟ءعمعوءعاتهد)

 «رتاوتم (15و ؟6مءوهءانمت) لصف ىلإ جوحي يوادوسلا مدلاو «رتاوتم (126 76265660000) لصف



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فيئصت يف :عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 4

 دصفلاو (156 2ممهماءاإل) ةتكسلا اهنم ءًاضارمأ ةخوخيشلا دنع بقعيو «لاحلا يف لاحلا فخيف

 امأ ريثك (1ط6 !هاء[5) تاّيمحلا كلتو «(156 ؟ها6:5) تاّيمحلا حجيهي اما ًاريثك (1طع ؟ءصعوععأم»)

 . بارشلا باب ىف هانلق ام لوانتي نأ بجيف دصتفا حيحص لكو (1 2ع 56م515) تانوفعلا للحت

 «(4:اع,36و) نييارش اهضعبو «ةدروأ اهضعب ةدوصفملا (1طء ا؟ءووءا5) قورعلا نأ ملعاو

 ([1عمممط28ع) مدلا فزن نم رطخلا نم اهيف عقي ام ىفوتيو لقألا يف دصفت (ةماع5) نييارشلاو

 اهنم مدلا فزن نمأ اذإ اهنأ الإ دج ًاقّيض قشلا ناك اذإ كلذو ءامسرونأ ثدحي نأ هلاوحأ ّلقأو

 امنإ (ةءاعم) نايرشلا دصف عفن رثكأو ءاهلجأل يه دصفت ةصاخ نضرب يف عقلا ةلقعداحاكا

 نايرشلا دصق اذإف ءداح فيطل مد اهببس «ةئيدر ضارمأ هل رواجملا وضعلا ىف ناك اذإ نوكي

 ةدوصفملا (1156 7655615) قورعلاو ةعفنملا ميظع ناك رطخ هيف امم نكي ملو هل دواضعلا (ةماعمل)

 . (15ع معلتقهم ؟212260105 /ءاض) لحكألا و «(1طءأ ءةمطقلتع) لاقيقلا : ةتسف ةدر وألا امأ ءديلا نم

 صخي يذلا و «5(2ة1؟ةغءالد) مليسألا و «(1طع ةدصنم طءوعطت) عا رذلا لبحو «(156 8هةقئانع) قيلسابلاو

 قوف حتفي نأ ةثالثلا عيمج يف بجيو .لافيقلا اهملسأو «قيلسابلا نم ةبعش وهو «يطبإلا مساب

 ؛نايرشلاو بصعلا تافآ نمؤيو قورتي امك ًاديج ًاجورخ مدلا جرخيل هئاذحب الو هتحت 0 ضراملا
 فالخلاب رمألا يلصفملا ريغ يفو .يلصفم هنأل هماحتلال أطبأ ليوطلا هدصفو لافيقلا كلذكو

 دصفي نأ ِت وصأالا م رخأ (156 755ءا5) قورعو (156 52192ءأ13) مليسألا و (262©5) اسنلا قرعو

 عسويو نّيللا عضوملا ىلإ ةلضعلا سأر نع لافيقلا يف ىحنتي نأ يغبنيف كلذ عمو لوط اهيف

 عقي مل لافيقلا دصف عضوم يف أطخلا هيلع عقو نم رثكأو «مريف ًاعضب عضب عبتي الو «هعضب
 وه اماحتلا هدصف ءاطبإو تابرضلا ريركتب ةياكنلا ثدحت امنإ لب «تمظع نإو ةدحاو ةيرضب

 يف ينلا بعض ضعي بلع وه دجوب ملاذإر «ينثي نأ ديرأ نإ هدصف عّسويو «لوطلا ىف يذلا

 عقو امبرو «هتحت : يتلا ةيبصعلل رطخ هيف (15ع معلتوص ه82(2عمانو /عأه) لحكألاو هلع اسلا يشحو

 ةدودمم ةقيقر ةبصع هقوف ناك امبرو ءهدصف قّلعيو الوط دصفيل دهتجي نأ بجيف «نيتبصع نيب
 مرت ردح ةيدجلا < رضلا اهييضت اذا دن طاير كللذ فارع نأ كحف «كرلاك

 طلغلا عقو نإف «ةياكن دشأ هيف أطخلاو «نيبأ هيف ةبعشلا هذهف ظلغأ هقرع ناك نمو

 هجلاعو ءهماحتلا معي أم هيلع عضو 2 (12عء د ءمعوععاتمم) دصفلا محلت الف «ةبصعلا كلت تبيصأف

 أدبه اهنف :تنرقت : نأ كايإو . عبارلا باتكلا يف اهيف انلق دقو «(1طع 26776) بصعلا تاحارج جالعب

 لبحو ٠ . نخسملا نهدلاب هلك ندبلاو ؛هيحاون خّرم لب ٠ «لدنصلاو بلعثلا بنع ةراصع لائمأ نم

 :الوط دصتين نييناعلا نه اغوارم نوي نأ الإ يروه ضن نآ هيف ىفوصألا ١ اضيأ عارذلا

 نإف ءهدصف يف طتحاف هتحت (156 2:1657) نايرشلا عوقول رطخلا ميظع (1طع طةقئاتع) قيلسابلاو

 .هوقر رسع وأ «مدلا أقري مل «حتفنا اذإ نايرشلا

 اميرف «نم مأ دق هنأ ٌنظ ءامهدحأ ىلع ملعأ اذإف «نانايرش هقيلساب فنتكي نم سانلا نمو.

 نم ةرات خافتنا كانه ضرعي رمألا رثكأ يفف بصع اذإو ءاذه فّرعتت نأ كيلعف «يناثلا باصأ
 انيس خفنلا حسميو طابرلا لحت نأ بجيف «ناك فيكف قيلسابلا نم ةراتو «(156 ة:6570) نايرشلا

 (156 طةوانه) قيلسابلا تكرت ول كيلع امف نغي مل نإف ديعأ داع نإف ءبصعلا داعي مث «قفرب



 "4م 0 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 ام ًاريثكو لفسأ ىلإ دعاسلا (15:6:33]) ىسنأ ىلع ىتلا ىهو «ةيطبإلاب ةاّمسملا ةبعشلا تدصفو

 ضيبن نم (16 316820[13) خفنلا و (1ط6 انوفا طب لا دك امأ ريثكو «(15ع 12816826) خفنلا ظلغي

 . دصفيف اديرو نظيف هقهشيو هيلعيو نايرشلا

 ام هب لعفاف صمحلاو سدعلا هابشأ هيلع طبرلا نم ثدحف ناك قرع يأ تطبر اذإو

 عارذلا ىلإ هدصف ىف تططحنا املك (16 طةةزان© قيلسابلاو .126(2 25:1©) قيلسابلا يف انلق

 قرعلا نم (16 2:1650) نايرشلا ةهج فالخ يف عضبملا كلسم نكيلو . ملسأ وهف .(1طع !هىعدتسم)

 ةبصعو ةلضع هتحت لب ءطقف نايرشلا ةهج نم (156 55110) قيلسابلا ىف أطخلا سيلو « (116 7655])

 ةباصإو (126 ط25:110) قيلسابلا يف أطخلا ةمالعو ءاذهب كانربخ دق ًاضيأ : امهدحسن + [طخلا عقي

 ردابف ءضفخنيو ةّسجملا تحت نيليو ءابثو بثي رقشأ قيقر مد جرخي نأ (156 ة,1659) نايرشلا
 ربصلاو نيوخألا مدو ردنكلا قاقد نم ءيش عم بنرألا ربو نم ائيش عضبملا مف مقلأو ذئنيح

 نم هّدشتو نكمأ ام درابلا ءاملا هيلع شرتو جازلاو ''”راطقلقلا نم ًائيش عضوملا ىلع عضتو ءّرملاو

 بجي ةئثالثلا دعبو «مايأ ةثالث ّذشلا لحت الف «سبتحا اذإف سباح ٌدشب أطبر هطبرتو دصفلا قوف

 كلذو «هنايرش رتبي سانلا نم ريثكو ضباوقلاب ةيحانلا دّمضو «نكمأ ام ًاضيأ طاتحت نأ كيلع
 (11عممم:ط28ع) مدلا فزت ببسب تام سانلا نم ريثكو «هسبحيف محللا هيلع قبطنيو قرعلا صلقتيل

 راص ىتح نايرشلا مد عنم هذشب ديرأ يذلا طبرلا عجو ةدشو وضعلا طبر ببسب تام نم مهنمو

 ْ . توملا قيرط ىلإ (156 0:832) وضعلا

 (1طء« لافيقلا نأ ملعاو (ًانفيأ ةدروألا 62 عقي دق (11ءط01138©) مدلا فزت نأ ملعاو

 الو ةبقرلا نود امم اليلق ائيشو اهقوف امو (156 261 ةبقرلا نم رثكأ مدلا غرفتسي ءهةمطقلتع انءام)

 لحكألاو ءاهب ٌدتعي ةيقنت لفاسألا ىقنت الو «فيسارشلاو (156 06!1:) دبكلا ةيحان دح زواجي

 قيلسابلاو «قيلسابلاو (16 فم لافيقلا نيب مكحلا طسوتم (1460133 ©218260105 ؟618)

 (1طء ههمطهلنع لافيقلل لكاشم عارذلا لعجو ءرونتلا لفسأ ىلإ ندبلا رونت يحاون نم غرفتسي

 ريالا و (ء(1طع انامعم) دبكلا عاج وأ نم هنم نميألا عمني هنأ ركذب (116 531731غا12) مليسألا و ءالءام)

 نما عضوت نأ جاتحيو .هسفنب مدلا أقري ىتح دصفي هنأو «(126 ةماءءم) لاحطلا عاجوأ نم

 يف وه امك رادحنالا فيعض مدلا ناك نإ ةلوهسب جرخيلو مدلا سبتحي الثل راح ءام يف هدوصفم
 . مليسألا يدوصفم نم رثكألا

 . ([26 طةهان) قيلسابلا مكح همكح ىطبإلاو .ًالوط ناك ام مليسألا دصف لضفأو

 (16 ةبابسلا نيب ام ٌفكلا رهظ ىلع يذلا وهف «ىنميلا ديلا نم دصفي يذلا نايرشلا امأو
 باجحلاو (156 مهن9#) دبكلا عاج وأ نم عفنلا بيجع وهو (156 ؛طصا) ماهبإلاو ذهل« ةدقع)

 هرمأ ًارمآ ّنأك ةّوبنلا ءازجأ نم ءزج ةقداصلا ايؤرلا ذإ ءايؤرلا ىف اذه «سونيلاج» ىأر دقو ةنمزملا

 ٌفكلا نطاب ىلإ هنم ليمأ رخآ (ةء1059) نايرش دصفي دقو «يفوعف لعفف هدبك يف ناك عجول هب
 . هتعفنمل ةعفنملا سراقم

 .يقنلا ريغ ديدحلا تافلُس وه :راطقلقلا )١(



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا م١

 بصعلاو «(156 ههتناعإل) يكلا يف فحلي الف تأتي ملف ديلا نم وعلا نعت ٌبحأ نمو

 ريركت ىلإ ةرورض تعد نإف «نيموي وأ اموي هكرتي لب «عضبلا ريركتو «ديدشلا (1طع 265:6)

 «(56 :*:ةالنهه) مرولا بلجي ديدشلا طبرلاو .اهنع ضفخني الو ىلوألا ةعضبلا نع عفترا عضبلا

 دلجلا طابرلا ليزي ال نأ بجيو .قفاوم حلاص دربم ءامب وأ درولا ءامب اهبيطرتو ةدافرلا ديربتو
 . هذعبو (126 765650ءا1082) دصفلا لبق هعضوم نع

 مدلا سايتحاو «(16 76556ا5) قورعلا ءالخل ًاببس اهيلع طابرلا ٌدش ريصي ةفيضقلا نادبألاو

 فطلتي دقو «دتشي مل ام اهيف قرعلا رهظي داكي ال ءاخرإلا نإف «طارفإلاب ةنيمسلا نادبألاو اهنع

 حسمي نم هنمو «ةعاس هكرتو طبرلا ةدشل ديلا ردحيف (16 مدند) عجولا ءافخإ يف داصفلا ضعب

 . هماحتلا ئطبيو هعجو فخي انلق امك اذهو .نهدلاب ةنيللا ةرعشلا

 ىلع ديلا زمغتلف اهبعش ترهظو ديلا ىف ةروكذملا (156 655615) قورعلا رهظت مل اذإو

 مل الإو «ءتدصف اهخفنيف ةعرسب اهيلإ ّبصني حسملا ةقرافم دنع مدلا ناك نإف ءًاحسم ةبعشلا

 تمدنهو هعضوم ىلإ در مث ءلسغو عضبلا رتسيل دلجلا بذج «لسغلا ديرأ اذإو ءدصفت

 ا ا ا ©« تبصعو 0

 ةنس وأ ةسمخ ذأ ءامح يف وأو لمتحي نم سانلا نم ًافلخم ناك نإو ًادودحم ًاقو عضبل

 جرحي نأب أ ًاريثك ظلغ امبرو 3 نول ةيناثلاو قاس او مدلا نقح اهادحإ : ثالث ًالاوحأ

 دصفلا لاحلا بجوأو (16 6ل1)) ءالتمالا تامالع كانه ناك اذإو « ضيبأ اقيقر هنم جرحي ام الوأ

 بذجي مرولا نأل ماروألا بحاص يف مدلا نول ظلغي دقو «كلذب نرتغي الف (156 ؟ةهمعوهءانم»)

 رغص وأ مدلا نول رّيغي نأ نقحلا فاخ اذإف هقرافت ال نأ بجي ضبنلا ةثلاثلاو ءهسفن ىلإ مدلا

 قاوفو:طمتو بؤواكت نظراغ,نضرع نإ: كلذكو سيحاف ه-:كفعض ىلإ اضرصخو + :نفبتلا

 هيلإ ةرداص سانلا عرسأو «ضبنلا هيف دمتعاف «نقحلا لب نوللا رّيغت عرسأ ن نإف «(5721562) نايثغو

 يف ًاعوقو مهؤطبأو ؛«نادبألا ولخلختملا فاحنلا جازملا وراحلا مه . (1طع ةزلمعممع) يشغلا

 «ةرعش تاذ ةريثك عضابم داصفلا عم نوكي نأ بجي : اولاق . محللا ة ةزنتكملا ةلدتعملا نادبألا

 ( (1طع زانعانتقع ؟ءوتص) جادولاك ةلاوزلا (156 ؟ءةوءاو) قورعلاب ىلوأ ةرعشلا تاذو «ةرعش تاذ ريغو

 ءاودو بنرألا ربو هعم نوكي نأو شوز وآ بيفتح نه اقمو:ريرحو رحنا ةك ه غم نوكت نآو

 دحأ وهو «يشغ ضرع اذإ ىتح كسملا صارقأو كسملا ءاودو كسم ةجفانو ردنكلاو ءربصلا

 هعّرجو ةجفانلا همّمشو ةلآلاب هأيقو ةبكلا همقلأف رداب هبحاص حلفي مل امبرو ءدصفلا يف فاخي ام

 ءاودو تضرألا روت هاشحف رداب مد قثب ثدح نإو .هتوق شعتتنتف ائيش هصارقأ وأ كسملا ءاود نم

 سبحلا دعب هرثكأ ضرعي امْنِإ لب ؛«جورخلا قيرط يف دعب مدلاو يشغلا ضرعي ام ّلقأ امو ردنكلا

 قيناوخلاو ةتكسلا ئدابمو ةقبطملا تاّيمحلا يف يشغلا ةبراقم نم يلابي ال هّنأ ىلع ء طرفي نأ الإ

 ةوقلا تناك اذإ الإ كلذب لمعن الو «ةديدشلا عاجوألا يفو «ةكلهملا ةميظعلا ةظيلغلا ماروألاو

 انيسنو ىرخأ ناعم يف ًاطسب ديلا قورع يف لوقلا دعب لوقلا انطسب نأ انيلع قفتا دقف «ةيوق'



 ”4/ ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 : لوقنف اهب انمالك لصن نأ انيلع بجيف «ىرخأ ًاقورعو لجرلا قورع
 دنع يشحولا بناجلا نم دصميو (561209) اهينلا قرع كلذ نمف ءلجرلا قورع انها

 وأ ةفافلب فليو «(1طع مه116ماطن5) بعكلا ىلإ (1طء طنم) كرولا نم هقوف امإو «هتحت امإ .«بعكلا

 ام ةبعش نم دصف «يفخ نإو ءالوط دصفي نأ بوصألاو «هلبق ّمحتسي نأ ىلوألاو «ةيوق ةباصعب
 قرع عجو يف ىف (5012062) اسنلا قرع دصف ةعفنمو «(8188 80862) رصنبلاو (16 1116©) رصنخلا نيب

 (5ءكوأنعد) اسنلا قرع ةينثتو .ليفلا ءادو ىلاودلا ىفو سرقنلا ىف كلذكو . ةميظع (1212“5) اسنلا

 . ةيعص

 قرع نم رهظأ وهو .ءبعكلا نم يسنإلا بناجلا ىلع وهو «نفاصلا ًاضيأ كلذ نمو
 (1طع دبكلا تحت يتلا ءاضعألا نم طم عبو عان ص نمد ه1 طع 51000) مدلا غارفتسال دصفيو ءاسنلا

 حتفيو «ةّوقب (156 26065) ثمطلا ٌردي كلذلو «ةلفاسلا ىلإ ةيلاعلا يحاونلا نم مدلا ةلامإلو 1175)

 . (1طع مأ165) ريساوبلا ها وفأ

 ةيرجتلا نكلو «ةعفنملا يهباشتم نفاصلاو (58:68) اسنلا قرع نوكي نأ بجوي سايقلاو

 ناكو «ريثك ءيشب (561016) اسنلا قرع عجو يف (56121:02) اسنلا قرع يف دصفلا ريثأت حجرت

 ةبكرلا ضبأم قرع كلذ نمو «ضرعلا ىلإ ًابروم نوكي نأ نفاصلا دصف لضفأو . ةاذاحملل كلذ
 عاجوأ يفو (1طع معمعو) ثمطلا راردإ يف نفاصلا نم ىروقأ هنأ الإ .نفاصلا بهذم بهذي

 . (1طع مأ165) ريساوبلاو (1ط6 ةصان) ةدعقملا

 نم ةبعش هنأكو «(4ط50:طءمأ 655ءاو) بوقرعلا فلخ يذلا (126 76556) قرعلا كلذ نمو

 ضارمألا نم - ةلمجلاب لجرلا قورع دصفو .هبهذم بهذيو «(16 7622 53م5683) نفاصلا

 فيعضت نم ذشأ ةّوقلل اهفيعضتو ةيوادوسلا ضارمألا نمو «سأرلا ىلإ ةلئام داوم نع نوكت يتلا

 ام اهيف بوصألاف :نسارلا ىحاوت ىف ىتلا ةدوصفملا (126 7655615) قورعلا امأو ديلا قورع دصف

 0( اا .ًابروم دصفت نأ  جادولا الخ

 ةهبجلا قرع لثم ةدروألاف . نييارش اهنمو «ةدروأ اهنم (156 7655615) قورعلا هذهو

 يف اضوضفخو نشا رلا لمث نم عمني هدصفو نيبجاحلا نيب ام بصتنملا وهو «(1202181 76أه)

 ىلع يذلا (156 6556) قرعلاو «نمزملا مئادلا (1طع طعم له عطع) عادصلاو نينيعلا لقثو «هرخؤم

 (1ءعصم]ءو) نيغدصلا اقرعو «سأرلا حورقو (1طع منومفنتم) ةقيقشلل دصفي (1ط6 630) ةماهلا

 روغت ال نأ بجيو .قنخلاب الإ نارهظي ال بلغألا يفو «نيقأملا اقرعو نيغدصلا ىلع نايوتلملا
 يف امهدصف ةعفنمو . ريسي مد اهنم ليسي امنإو « (ةوطتل) اروضات ناض امبرف امهيف عضبلا

 «ةعمدلاو نمزملا (1طء همطغطة1هنه) دمرلاو «(1طع مدنوتاننص) ةقيقشلاو «(1طع طء208ءطع) عادصلا

 قحلي ام ءارو اهعضوم راغص قورع ةثالثو ءاشعلاو ءاهروثبو ءنافجألا برجو «ةواشغلاو
 لوبقو «قأملا ءادتبا نم دصفيو .رهظأ ةثالثلا دحأو .هرعشب قاصلإلا دنع (1طع ء32) نذألا فرط

 ضرمو «افقلاو نذألا حورق نم كلذك عقتيو « (16 50ص قعأت /2م01ا055) ةدعملا تاراخبل سأرلا

 «قسارلا

 «لسنلا لطبيل نولتبتملا امهدصفي نينذألا فلخ نيقرع نإ :لاقي ام «سونيلاج» ركنيو



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 04

 (1طع قانخلاو (1طع 1عم205إ) ماذجلا ءادتبا دنع نادصفي نانثإ امهو ءناجادولا ةدروألا هذه نمو

 تاذ ىف توصلا ةحبو داحلا (156 25:0208) وبرلاو (695م05683) سفنلا قيضو ديدشلا لنمطاطع:2) .

 55 . نيبنجلاو (16 5ماهء5) لاحطلا للعو راح مد ةرثك نم نئاكلا (126 ؟:01180) قهبلاو ةئرلا

 ليمي نأ بجيف «هدييقت ةيفيك امأو .ةرعش يذ عضبمب امهدصف نوكي نأ لبق هنع انربخ ام ىلع

 ّدض نم ذخؤيف ءلاوز ّدشأ يه يتلا ةهجلا لمأتيو قرعلا روثيل دصفلا بناج ّدض ىلإ سأرلا هيف
 قرعو نفاصلاب لعفي انني الولع ا اضرع (1طع ؟ءمعوءءانمم) دصفلا نوكي نأ بجيو ةهجلا كلت

 ظ .الوط هدصف عقي نأ بجيف كلذ عمو «(5180168) اسنلا

 يذلا اهفرط نم ققشتَملا وه هلذصف عضومو ةبنرألا يف يذلا (156 7556]) قرعلا اهنمو

 نم هدصف عفنيو .ليلق هنم لئاسلا مدلاو ءعضبي كانهو «نينثاب قّرفت عبصألاب هيلع زمغ اذإ

 فنأآلا ىف نوكت ىتلا (156 ماد:د165) روثبلاو (1ط6 مأ165) ريساوبلاو نوللا ةرودكو فلكلا

 نوكتف هجولا ىف وشفيو ءةفعسلا هبشت ةنمزم نول ةرمح ثدحأ هنكل «هيف ([ط«ذ69) ةّكحلاو
 عفان «(56 من ةرقنلا يلي امم "")ششخلا تحت يتلا قورعلاو .ًاريثك هتعفنم نم مظعأ هتّرضم
 ,كرراهجلا اهنمو «سأرلا يف ةمدقتملا عاجوألاو فيطللا مدلا نم نئاكلاردّسلا نم اهدصف

 عالقلاو (0:ع1 انلععمو) مهلا حورق نم اهدصف عفنيف ءجوز اهنم ةقش لك ىلع .ةعبرأ قورع يهو

 اهنمو ءاهيف قوقشلاو ريساوبلاو ءاهحورق وأ اهئاخرتساو اهماروأو ةثللا عاجوأو «(156 طغتقط)

 قرع اهنمو «نيتزوللا ماروأو قيناوخلا يف دصفيو «نقذلا نطاب ىلع ناسللا تحت يذلا قرعلا
 دصفي نأ بجيو مدلا نم نوكي يذلا (156 ةسودع) ناسللا لقثل دصفي هسفن ناسللا تحت

 قرع اهنمو «نرخملا دصقي ةقفعلا دك قرع اهكدوب هةمد:ءاكرر يحب اهرخ نصف نإ «الوط
 .ةدعملا مف تاجلاعم يف دصفي ةثللا

 دقو «لسي دقو ءرتبي دقو ءدصفي دق .غدصلا نايرش اهنمف .سأرلا يف يتلا نييارشلا امأو

 .راشتنالا ءادتبالو «نينيعلا ىلإ ةّبصنملا ةفيطللا ةداحلا لزاونلا سبحل كلذ لعفيو .ىوكي

 (1طع م9 ءضضع) ةواشغلاو ءاملا ءادتباو دمرلا عاونأل نادصفيو «نينذألا فلخ ناذللا نانايرشلاو

 ؤطبيو «رطخ نع امهدصف ولخي الو «نمزملا (1طع طع203ءط©) عادصلاو (1طع 2الع1210م12) اشعلاو

 . ماحتلالا هعم

 .حلاص رادقمب مد هنم لاسو هنايرش بيصأ هقلح يف ًاحورجم نأ «سونيلاج» ركذ دقو

 عجو هنع لازو مدلا سبتحاف ءّرملاو نيوخألا مدو ربصلاو ردنكلا ءاودب «سونيلاج» هكرادتف

 . هكرو ةيحان يف ناك نمزم
 ىلع عوضوم انهدخجأ : نطبلا ىلع ناقرع ندبلا يف دصفت يتلا (1ط6 ؟55ءاو) قورعلا نمو

 (156 ءاقستسالا يف نميألا دصفيو (156 ةماء6) لاحطلا ىلع عوضوم رخآلاو (156 ان«) دبكلا

 . لاحطلا للع يف رسيألاو كم موإل)

 تقولاف .ةرورض تقوو «رايتخا تقو :ناتقو هل (156 ؟6م56ءانهه) دصفلا نأ ملعاو

 .نذألا فلخ مظع :اششخلا )١(



 4 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 تقو امأو «(6 60161 ضفنلاو (156 لنه650 مضهلا مامت دعب راهنلا ةوحض «هيف راتخملا

 نأ ملعاو . عنام ببس ىلإ هيف تفتلي الو هريخأت غوسي ال يذلا بجوملا تقولا وهف رارطضالا

 هعفدت الف عضبملا تلمعأ اذإف «عجويو مرويو قحلي الف ئطخي هنإف ةّرضملا ريثك لاكلا عضبملا

 تفنعأ اذإو «(156 ؟65561) قورعلا وشح عضبملا فرط لصوتل سالتخاللاب قفرب لب اد ديلاب

 كدصفب تححلأ نإف «قرعلا حرجي ًاقالز ريصيف ًايفخ ًاراسكنا عضبملا سأر رسكني ام ًاريثكف
 (7م6 دصفلا لبق (156ةاذه) دلجلاب عضبملا قولع ةيفيك ترجي نأ نعي كلدلو.ءارتث كتذز

 هخفنتو «156(2 ؟65561) قرعلا ألمت نأ دهتجاو ءاهتدرأ نإ هيرض ةدواعم دنعو هب 76265661100)

 . لقأ لاوزلاو (1طء لندممطهءه) قلزلا نوكي ذئنيحف ,مدلاب

 رارم هذشو هلحف ءّدْسلا تحت هؤالتما رهظي ملو (1طء 5و6 قرعلا ىصعتسا اذإف

 ىلع نيعبصأ ضبق نيب كلذ بّرجتو ؛هرهظتو ههبنت ىتح دعصاو طغضلا يف لزناو هحسماو
 سبحت ةراتو «سبحت امهبف ,(126 76556159) قورعلا دادتما ملعت يتلا عضاوملا نم عضوم

 دنع هزوجو (160 :215©) ةلاشإلا دنع هدشف «فقاولاب سحت ىتح رخآلاب مدلا ليستو ءامهدحاب

 وأ «نايرش ىلإ اهادعتيف ةديعب ريغ اهيف ذفني ةفاسم عضبملا سأرل نوكي نأ بجيو ؛ةيلختلا
 يغبنيف عضبملا ذخأ امأو .قدأ (156 7556) قرعلا نوكي ثيح ألمي نأ بجي ام ٌدشأو ءبصع

 ىلع ذخألا عقي نأو سجيلل (156 1206 82862) ةبابسلا كرتتو ء«يطسولاو ماهبإلاب نوكي نأ

 (1طع ؟556]) قرعلا ناك اذإو ءًأبرطضم هنم نكمتلا نوكيف .كلذ قوف هذخأي الو ةديدحلا فصن

 ءاوس نيبناج ىلإ لوزي ناك نإو «بناجلا دض نم طبضلاو طبرلاب هلباقف دحاو بناج ىلإ لوزي
 هتبالص يف دلجلا لاوحأ ردقب نوكي نأ بجي زمغلاو ّدشلا نأ ملعاو .ًالوط هدصف بنتجاف
 قرعلا دييقتلا ىفخأ اذإو ءأبيرق نوكي نأ بجي دييقتلاو .هروفوو محللا ةرثك بسحبو ؛هظلغو
 دصفلا قّلعف كلذ عمو «دييقتلا يف كقرع ةمالعلا ةاذاحم نع لوزي نأ رذحاو هيلع مّلعف
 نادبألا ىف هنع ٌقشف ؛«هقاهشإو (156 76556) قرعلا كيلع ىصعتسا اذإو «(1ط6 76565هءانم»)

 عنمي 7-0 ؟معدعءاتنمد) دصفلا دنع دشلاو «دييقتلا عوقوو ةرانصلا لمعتساو .«ةصاخ ةفيضقلا

 ىلإ جاتحم وهف «ءالتمالا ببسب ًاريثك قرعي نم نأ ملعاو .(70 81 56 ”6556) قرعلا ءالتما
 لاهسإ (126 762656ع108) دصفلاب هباب يف ربدملا عودصملا مومحملل عقو ام ًاريثكو .دصفلا

 .اعطق دصفلا نع ىنغتساف يعيبط (طنوضسطمءه)

 (15ع هدممامع) ةماححلا ىف :نو رشعلاو يداحلا لصفلا

 «(16 ؟6معوءءانم») دصفلا ةيقنت نم رثكأ دلجلا ىحا وتل اهتيقنت (156 هانمما28ع) ةماجحلا

 يف اهتعفنمو «(126 (طنءاع 000[6) ظيلغلا مدلل اهحئاركستلا نم رثكأ قيقرلا مدلل اهجارختساو

 ًادج قيقرلا لب «يغبني امك اهجرخت الو اهءامد زربت ال اهنأل ةليلق مدلا ةظيلغلا '”لابعلا نادبألا
 ال طع هنمم»8) ةماجحلا لامعتساب رمؤيو .ًافعض موجحملا وضعلا يف ثدحتو فلكم اين

 )١( ةظيلغلا نادبألا :لابعلا نادبألا .
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 دق نوكت اهنأل هرخأ ىف الو تجاه وأ ءتكّرحت دق نوكت ال طالخألا ْنأل رهشلا لّوأ ىف

 ديزل اهديزت ىف ةعبات هيا 5ع طسسصمانعو) طالخألا نوكت نيح رهشلا طسو ىف لب 55

 تاوذ راهنألا يف هايملاو (15ع ةءهلم) فاحقألا يف (1طع طءونم) غامدلا ديزيو ةرتقلا مرج يف رونلا

 ىفوتت نأ بجيو «ةثلاثلاو ةيناثلا ةعاسلا يه راهنلا يف اهتاقوأ لضفأ نأ ماعاو .رزجلاو دملا

 رثكأو .مجحي مث «ةعاس ىقبي مث «ّمحتسي نأ بجيف «ظيلغ همد نميف الإ «ماّمحلا دعب ةماجحلا

 . نهدلاو ٌسحلاب ررضلا اهنم نورذحيو «ندبلا مدقم يف ةماجحلا نوهركي سانلا
 نم عفنت و «ء(1طع جعلتهم ءتاقهءمانك /عأص) لحكألا ةفيلخ (156 مذ ةرقنلا ىلع ةماجحلاو

 .نيعلا يف رّجحتلاو «مفلا يف رخبلاو «نيعلا برج نم عفنتو «نفجلا ففختو «نيبجاحلا لقث
 (1طع 228 821016) بكنملا عجو نم عفنت و «(1ع طهقتلتنع) قيلسابلا ةفيلخ لهاكلا ىلعو

 . قلحلاو

 يف يتلا ءاضعألا عفنتو «سأرلا شاعترا نم عفنتو «لافيقلا ةفيلخ نيعدخألا دحأ ىلعو
 كل «فنألاو قلحلاو نينيعلاو نينذألاو سرضلاو (156 76م65ءءانه») نائسألاو هجولا لثم نفاولا

 ةفيصنو حلا عجرم امدلا رخؤم ْنإف «ريق امك اق ناييعنلا ثروت ةرقنلا ىلع ةماجحلا

 ةدعر:تقدحا اميز ةيعدخالاو: :ةدعجلا مف فعضت (156 فاطع25) لهاكلا ىلعو «ةماجحلا

 مدلا فزن ةجلاعم اهب ىخوتي نأ الإ اليلق ةيلهاكلا دعصيلو ءاليلق ةيرقنلا لفسيلف «ءسأرلا
 .دعصت الو لزنت نأ بجيف «(156 ءمانوط) لاعسلاو (11عصم::38)

 ةعفان « نيذخفلا نيبو (196 >ة(طع[3) لهاكلا ىلع نوكت ىتلا (156 هدممند8) ةماجحلا هذهو

 ةدعملا فعضت اهنكل «(16 53م عادننض6مانك) يومدلا وب رلاو ةيومدلا (126 كط2650 ردصلا ضارمأ نم

 . ناقفخلا ثدحتو

 ردتو مدلا يقنتو (1طع ؟6معوءوءان0م2») دصفلا براقو قاسلا ىلع (156 هانممأن»8) ةماجحلاو

 نيقاسلا ةماجحف مدلا ةقيقر (م0:0ها15) ةلخلختم ءاضيب ءاسنلا نم تناك نمو . (2262565) ثمطلا

 ةماهلا ىلعو (156 ههعنمانا) ةودحمقلا ىلع ةماجحلاو ( (17عمه 53مطعم) نفاصلا دصف نم اهل قفوأ

 هيفو بيشلاب اولاق اميف ءيطبتو .راودلاو لقعلا طالتخا نم مهصعي هاعدا اميف عفنت «(156 طء20)

 نم عفنيو « بيشلاب عرسي نادبألا رثكأ يفو .نادنأ نوذ نادبأ يف كلذ لعفت دق هنإف ءرظن

 ثروتو نهذلاب ٌرضت اهنكل ءاهروثيو اهبرج نم عفنت اهنإف ءاهتعفنم رثكأ كلذو «نيعلا ضارمأ

 فداصت نأ الإ مهللا «نيعلا يف ءاملا باحصأب ٌرضتو «ةنمزم ًاضارمأو ركف ةءادرو ًانايسنو اهلب

 . ٌرضت مل امبرف ءاهلامعتسا اهيف بجي ىتلا لاحلاو تقولا

 . نيكفلاو سأرلا يقنتو «موقلحلاو هجولاو نانسألا عفنت نقذلا تحت (156 ءانممأه#) ةفاححتلاو

 نم «هروثبو «هبرجو «ذخفلا ليمامد نم ةعفان «نطقلا ىلع (156 هدممأه8) ةماجحلاو

 ؛(156 ط[2006) ةناثملا حايرو «ليفلا ءادو ؛«(756 ماله ريساوبلاو «(156 0120062 سرقنلا

 - طرش ريغ وأ طرشب  رانلاب ةماجحلا هذه تناك اذإو .رهظلا ةكح نمو .(16 اناعمدق) محرلاو

 حيرلا ليلحت يف ىوقأ طرش ريغب يتلاو «حيرلا ريغ يف ىوقأ طرشب يتلاو ءاضيأ كلذ نم تعفن
 . عضوم لك يفو انهه اهلاصئتساو ةدرابلا
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 (0:ءطنانك) نيتيصخلا مرو نم عفنت ءماَدُق نم نيذخفلا ىلع (1ط6 هنممات8) ةماجحلاو

 (1طع وت: ءالتص عو) ماروألا رق عفنت فلخ نم نيذدخملا ىلع ىتلاو «نيقاسلاو نيذخفملا تاجارخو

 .نيتيلألا ىف ةثداحلا تاجارخلاو

 ةئيدرلا تاجارخلا نمو ةداح طالخأ-نم نئاكلا ةبكرلا نابرض نم عفنت ةبكرلا لفسأ ىلعو

 . لجرلاو قاسلا يف ةقيتعلا حورقلاو

 اسنلا قرع نمو (8 [ءمانهه ه4 طع 726865) ثمطلا سابتحا نم عفنت نيبعكلا ىلع يتلاو

 . (126 عمان سرقنلاو (561210هه)

 ءاهتكرح ةهج نع ةداملا بذج ىف لمعتست دقف طرش الب (156 كنممأ28) ةماجحلا امأو

 رئاغلا مرولا زاربإ اهب داري دقو ضيحلا مد فزن سبحل (156 مة022) يدثلا ىلع اهعضو لثم

 نيخست اهب داري دقو «راوجلا يف ٌسْحَأ وضع ىلإ مرولا لقن اهب داري دقو «جالعلا هيلإ لصيل
 امك «هنع لوزنملا ىعيبطلا هعضوم ىلإ هذر اهب داري دقو .هحاير ليلحتو هيلإ مدلا بذجو وضعلا

 «حربملا (156 همال0 جنلوقلا ببسب ةّرسلا ىلع عضوت امك عجولا نيكستل لمعتست دقو «ةليقلا يف

 اصوصخ «ضيحلا ةكرح دنع صرعت جلا محرلا عاجوأو (2 71205) نطبلا حايرو

 . تايتملل

 . (1طع ل1و1ههههه) .علخلا فوخو «(5020ع8) اسنلا قرعل (1طءطنم) كرولا ىلعو

 سرقنلاو ةنيقلا بحاصلو .(1 طع مالعق) ريساوبلاو نيذخفلاو نيكرولل ةعفأن ويقك لا نيب امو

 . (1طع عماتأ)

 ندتلا عيمج نم بذجي (156 30105) ةدعقملا ىلع (1طع هانممأدع عا25565) مجاحملا عضوو

 ةماجحلل نإ :لوقنو «ندبلا اهعم فخيو .«ضيحلا داسف نم يفشيو ءاعمألا عفنيو «سأرلا نمو

 : ثالث دئاوف طرشلاب (1ع هكنممانه8)

 نم حورلا رهوج ءاقبتسا :اهتيناث ءوضعلا سفن نم (156 ءاتةءان208) غارفتسالا :اهالوأ

 ضّرعتلا اهكرت :اهتثلاثو ء«طالخالا نم غرفتسي ام (1طع ءهندعد شن م) غارفتسال عبات غارفتسا ريغ

 : ةسيئرلا ءاضعألا نم (1ع ءلةءان202) عا رفتسالل

 رسعف «ةمجحملا قاصتلا عضوم مرو امبرو ءروغلا نم بذجيل طرشملا قمعي نأ بجيو

 اذه. الا اهيلا رحت اهنيك ةرازحلا ىلا رتاف ءاعب ةلوليم ةحتساا وا قر لح وداف اهعوت
 وأ ضيحلا فزن عنميل (156 م2::2) يدثلا يحاون ىلع مجاحملا انلمعتسا اذإ ًاريثك ضرعي

 .ةماجحلا عضوم نهد اذإو هسفن (16 مة2513) يدثلا ىلع اهعضي نأ بجي ال كلذلو «فاعرلا

 ةعيرس ةفيفخ ىلوألا ةعضولا نوكتو طرشلا يف لجعتست لب عفادت الو ءاهقالعإ ىلإ ردابيلف

 يبصلاو «ةعاس دعب نوكي نأ بجي مجتحملا ءاذغو .لاهمإلاو علقلا ءاطبإ ىلإ جردتي مث «علقلا

 نم نمأ يلاعألا ىلع ةماجحلا يفو «ةتبلا مجتحي ال ةنس نيتس دعبو «ةيناثلا ةنسلا يف مجتحي

 نامرلا بح (16 هدممنه8) ةماجحلا دعب لوانتي يوارفصلا مجتحملاو ٠ لفسأ ىلإ داوملا بابصنا

 . لخلاب سخلاو ركسلاب ايدنهلا ءامو نامرلا ءامو
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 (1طع 1ءءءطعو) قلعلا ىف :نو رشعلاو يناثلا لصفلا

 ميظع ناك ام عيمج بنتجيلف :ةّيمس اهعابط يف ام (156 1همهط65) قلعلا نم نإ :دنهلا تلاق

 اهيلع يتلاو «"'”جهامراملاب هيبشلاو بغزلا تاوذو ءرضخأ هنول وأ ءدوسأ يلحك هنول «سأرلا

 اماروأ اهلاسرإ ثروي ةيّمس هذه عيمج يفف ,'"”نوملق يبأب نارلألا ةهيبشلاو «ةيدروزال طوطخ

 ؛ ةئيدرلا ةيئمحلا هايملا نم ةديصملا بنتجيلو «ةئيدر احورقو ءاخرتساو ىمحو مد فزنو ايشغو
 يف ةنئاكلا نإ لاقي ام ىلإ تفتلي الو «عدافضلا ىوأمو «ةيبلحطلا هايملا نم داصي ام راتخي لب

 رقشلاو «نايخينرز ناطخ اهيلع دتميو ةرضخ اهولعي ناولألا ةّيسام نكتلو «ةئيدر ةعدفضم هايم

 ءرأفلا بنذ هبشت ىتلاو «ريغصلا دارجلا هبشت ىتلاو «ناولألا ةيدبكلاو .بونجلا ةريدتسملا قرزلا

 ىف تناك ذإ اهيساالز «يوهظلا ريفخ ةراتلا ردع ىلع ناكل و سوق رلا راغملا قاقدلا
 ةانشت نأ بجيو .(116 كنممأ28) ةماجحلا بذج نم روغأ مدلل. قلعلا بذدجو «ةيراجلا هايملا

 ءيش اهل ّبصي مث «كلذ نكمأ نإ اهنوطب يف ام جرخي ىتح بابكألاب أيقيو مويب لامعتسالا لبق
 اهتاجوزل فظنتو ذحؤت مث ؛«لاسرإلا لبق هب يذتغيل هريغ وأ لّمَح نم (156 ط1009) مدلا نم ريسي

 دنع قلعلا لسرت مث «كلدلاب رمحيو «قروبب اهلاسرإ عضوم لسغيو «ةجنفسا لثمب اهتاراذقو
 نيطب عضوملا حسم قلعتلل اهطشني اممو . لسرت مث «فظنتف بذع ءام يف اهلامعتسا ةدارإ
 ةقارح وأ قروب وأ دامر وأ حلم نم ءيش اهيلع َرذ اهطاقسإ ديرأو تألتما اذإف .مدب وأ سأرلا

 «ةمجحملاب ّصتمي نأ اهطوقس دعب باوصلاو .ةقرحم ةفوص وأ ةقرحم ةجنفسإ وأ ناتك قرخ

 صفع هيلع ٌرذ مدلا سبتحي مل نإف ءاهعسلو اهرثأ ررض هعم قرافي ءيش عضوملا مد نم ذخؤيف
 نوكت نأ بجيو ءمدلا تاسباح نم كلذ ريغ وأ ًادج قوحسم فزخ وأ دامر وأ ةرون وأ قرحم

 (156 ةدق) ةفعسلا نم ةّيدلجلا ضارمألا ىف دّيج قلعلا لامعتساو .قلعلا قّلعم دنع ةّدعم ةديتع
 . .كلذ ريغو شمنلا و (1طع 5ععءاعاعو) فلكلا و 156 تم عب هعم) ءابوقلاو

 (5(ةقنك ه6 اطع ه7ةعاد26055) تاغارفتسالا سبح ىف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 6 رخآ (عو عال 402) غا رفتسا ريغ نم ةداملا ةلامإب امإ ؛« سبحت (ع/هعان200) تاغارفتسالا

 ةيودأب امإو « هسفن (67361121100) غارفتسالا ةناعإب امإو « (1ع معا ة[ةقزو) ةلامإلا عم عارفتساب امإو

 > .دشلاب امإو «ةيواك وأ ةضباق وأ ةيرغم وأ ةدّربم

 عضو لثمف ؛ غا رفتسا ريغ نم بذجلاب (513515 04 18ه ةتةءان211085) غا رفتسالا سبح امأ

 ناك ام بذجلا دوجأو ءمحرلا نم مدلا فزن عنميل يدثلا ىلع (156 هانصطت 8 ع]255685) مجاحملا

 .هنع بوذجملا عجو نيكست عم

 لثمو «كلذل (156 هدقانو قيلسابلا دصف لثمف «غارفتسا عم بذجيب نوكي يذلا امأو

 . قيرعتلاب امهيلك سبحو «ءىقلاب لاهسإلاو «لاهسإلاب ءيقلا سبح

 .ءاملا رويط نم رئاط :نوملق وبأ )2
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 ةبرذملا ةجزللا طالخألا نع يعملاو ةدعملا ةيقنت لثمف «غارفتسالا ةنواعمب امأو

 (1طع ؟؟همتأ) ءيقلاب ةدعملا مف ةيقنت يف داهتجالاو , جرايألاب ةقلزملا (1طع ههدونسع لنقط0ع2)

 تاهوفلا ذخأيو لئاسلا دمجل ةدّربملا ةيودألاب امإو .تباثلا (186 ؛ههتن0 ءيقلا ةدام عطقنتل

 ثدحتل ةيّرغملا ةيودألاب امإو .يراجملا ٌمضتو ةداملا ضبقتل ةضباقلا ةيودألا امأو .اهقيضيو

 ثدحتل ةيواكلا امإو .غلبأ يهف ةففجم ةراح تناك نإف «يراجملا تاهوف ىف ددسلا

 ةشيركشخلا نأ كلذو «عقوتم ررض اهلو «قنريو دسيف ىرجملا هجو ىلع موقت نرد
 صضببق هل سيل ام هنمو .جازلاك ضبق هل ام ةيواكلا نمو . ًاعاستا ىرجملا دازف .تعلقنا امبر

 نأ داري ثيح ىرخألا دارتو «ةتباث ريغ ةشيركشخ داري ثيح ةضباقلا داري ةافطم ريغلا ةرونلاك
 ّدشلاب يذلا امأو .ةتباث ةشيركشخ داري ثيح ةضباقلا ةيواكلا دارتو ءاعيرس ةشيركشخلا طقست

 يف داصفلا أطخ دنع قفرملا قوف ام دشك مامضنالا ىلع هرسقو ىرجملا قابطإب هضعبف

 دسي ام لثم ةحارجلا مف وشحب هضعبو (156 8:53) نايرشلا باصأ اذإ (156 0ة5ز110) قيلسابلا

 :لوقنو بنرألا ربو ةحارجلا ماقلإ لثم «غرفتسملا ليبس

 جلوع «(156655618) قورعلا هاوفأ حاتفنا لجأ نم ناك ْنِإ «([1عرصمط38) 7 فزن نإ

 نع ناك نإو .موتخملا نيطلاك ءةيرغملا ةضباقلابف «ىرح نم ناك نإو ءاههاوفأ ٌمضيل ةضباقلاب

 .رخآ عضوم نم كلذ عيمج ملعت تنأو ءِلكأَتِل ولجي امب ًاطولخم محللا تبني اميف لكأت

 (1طع ئمهطصسعمأ ه4 طع دلسلا تاحلاعم ىف :نورشعلاو عبا رلا لصفلا

 ١ عت ط01115)

 امإو ءةجزل طالخأ نم امإو :(1ط1ءاع طاتصتهادت5) ةظيلغ طالخأ نم امإ (156 ء«مطهأان5) ددسلا

 دصفلاب اهجارخإ اهتّرضم ىفك رخآ ببس اهعم نكي مل اذإ «ةريثكلا طالخألاو .ةريثك طالخأ نم
 ةجزل تناك نإو «ةيلاجلا تاللحملا ىلإ جيتحا .ةظيلغ تناك نإو «لاهسإلاو (156 762656ع0)

 2 قرفلاوهو ,جزللاو ظيلغلا نيب قرفلا تفرع دقو «تاعطقملا ىلإ جاتحيف - ةقيقرلا امّيس الو

 جاتحي جرار هعافدنا لهسيف .هقفريل للحملا ىلإ جاتحي ظيلغلاو . باذملا ءارغلاو نيطلا نيب

 ناك اذإ ؛ راش راغب هءازجأ عطقيلو .هنع هئربيف «هب قصتلا ام نيبو هنيب ضرعيل عطقملا ىلإ

 امهدحأ :ناداضتم ناببس ظيلغلا ليلحت يف رذحي نأ بجيو : هئازجأ مزالتو هقاصتلاب دسي جزللا

 نأ ريغ نم اهمجح ةدايز ةداملا ليلحت ىف يذلا فيعضلا ليلحت ىف ديزي يذلا فيعضلا ليلحتلا
 ركحتيو اهفيطل هعم للحتي يذلا ىوقلا ديدقلا ليلختلا حآلاو ةدسلا دادوتف «ليلسعلا غلبي
 ةلدتعم ةرارح عم اهيف ظلغ ال ةدامب فيطللا نييلتلاب فدرأ «ّيوق ليلحت ىلإ جيتحا اذإف ءاهفيثك

 , (1طع ءصطوآنتق 0617655615)قورعلا ددس ددسلا بعصأ نإف .داسلا ةيلك ليلحت ىلع كلذ نيعتل

 اذإو .ةسيئرلا ءاضعألا ىف ناك ام اهبعصأو «(186 ت2 0أان5 04 6265::2) نييأرشلا ددس اهبعصأو

 .وضعلا نع فيطللا فنعأ ردي ضبقلا نإف «قفوأ تناك ءفيطلتو ضبق تاحتفملا يف عمتجا

 )١( حرجلا قوف نوكتت يتلا ةرشقلا :ةشيركشخلا .



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هرجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 طع عوام عم 06 طع ما روألا تاحلاعم يف 7 :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 51:ءا11285)

 دقو «ةبلص ةدراب اهنمو .ةوخر اهنمو «ةدراب اهنمو «ةراح اهنم ءممطع دهب ءاتتشعم) ماروألاو

 ةطقسلا لثم ةيدابلاو 2010 811 ءالتمالاك ةقباسلاو .ةقباس امإو «ةيداب امإ. .ءاهيابسأو...اهانددع

 . ةشهنلاو ةيرضلاو

 نم لادتعا ٍِن وأ «ندبلا يف (1081) ءالتما عم قفتي نأ امإ «ةيداب بابسأ نم نئاكلاو

 ةقباس تاينمأ دع ةتاخلاو نجلا يف (10 ل1) ءالتما عم نوكي الو ؛(116 طانق70201015) طالخألا

 يهو «ةسيئرلل ةرواجم ءاضعأ يف نوكت نأ امإ ءولخي الف «ندبلا ءالتمال ةقفاوم ةيداب نعو

 ءيش تالذحملا نم اهيلإ برقي نأ زوجي الف « .«نكت مل نإف .نوكت ال وا «ةيسيترلل تاغرفملاك

 نإ هلك ندبلا حلصيو .عفاد وضع ناك نإ عفادلا وضعلا حلصي نأ بجي لب «ءءادتبالا يف ةتبلا

 «ضبقيو «فالخلا ىلإ بذجيو عدري ام لك برقلا لك هيلإ برقي نأو «درفم وضع هل سيل ناك
 اريثكو . هيلع ليقث لمح وأ «ةضايرب فلاخملا بناجلا ىف وضعلا كلذ فالخ ىلإ بذج امبرو
 فاس كداب لقت ىرحالا. .[يساذإ ةمروتملا ندلا: نخ ةداجلا يعتاد

 «ةفرص جازملا ةراحلا ماروألا يف ةعدارلا تاضباقلا ىخوتت نأ اهيف بجيف «تاضباقلا امأو

 رخذإلا لثم «ضبقلا عم ةراح ةّوق هَل امب ةطولخم (16 م10 ة:ءالن8عو) ةدذرابلا ماروألا يفو

 ذئنيحف ءاهتنالا ىفاوي ىتح للحملا هب ىوقو ءضبقلا صقن نافنصلا ديزي املكو.بيطلا رافظأو

 نأ هيي ةرشيلا ةدوالا وب نور وملا و. |اديملا ىلع صنم لطاطعتلالا عفو «ةيويفلاب اهينجب اكان
 ءداب ببس نع ثداحلا او اذه .ةراحلا نينا وكل اه ولك انيس راس انيك ايان ع ااه كوك

 لثمبف الإو «ليلحتلاو «ءاخرإلاب رمألا لوأ يف جلاعي نأ بجيف ءطالخألا نم ءالتما كانه سيلو

 نم ةيددغلا عضاوملا لثم «سيئر وضعل ةغرفم مّروتملا وضعلا ناك اذإ امأو ..لوألا هب جلوع ام.

 «(1ذ6 اناء دبكلل نيتيبرإلاو بلقلل طبإلاو (156 طءهنم) غامدلل .نينذألا لوح (16 د60 قنعلا

 وه اذه نإف ءاهماروأل ًاجالع سيل اذه نأ لجأل سيل عدري ام اهيلإ برقي نأ ةتبلا زوجي الف
 ةداملا بذجو اهيف ةدايزلا يف دهتجنو ءاهمازوأ جلاعن ال نأ رثؤن انأ ريغ ءاهماروأل جالعلا

 اذإ انأ انم افوخو «سيئرلا وضعلا ةحلصمل انم ًابلط وضعلاب ررضلا دادتشا نم يلابن الو ءاهيلإ
 نتاع نحت هكر ادت فاطي ال اهيقللا قج قاكرت ستقول ىمشعلل نينا دهتنرساا ةداملا افعورأ
 ةداملا بذج يف دهتجنل انِإ ىتح سيئرلا وضعلا عفني ثيح نم سيسخلا وضعلاب ررضلا عوقو
 هذه لاثمأ عمتجا اذإو .ةداحلا ةبذاجلا ةدمضألاو :مجاحملاب ولو هميروتو سيسخلا وضعلا ىلإ

 ةنوعمب وأ هتاذب جرفنا امبرف  ةيلاخلا عضاوملا يف.ًاصوصخو . اهريغ وأ (16 ة«ةالنه8) ماروألا

 ةرازحسلا .عم هيف امب متي جاضنإلاو. . اغم (1طع120ق5) طبلاو :جاضنإلا ىلإ تجتحا امبرو ءجاضنولا

 نأ هيلع بجي «تاجضنملا هذه لثمب جاضنإلا لواحي نمو :«زاخعلا اًمهب رصحي ةيرغتو ديدست
 تايّرغملا هنع ىحن ءداسفلا ىلإ ليمي وضعلا ىأرو ءافيعض يزيرغلا راحلا دجو نإف لّمأتي
 امكو .فيفجتو ليلحت اهيف يتلا ةيودألا مث «قيمعلا طرشلاو تاخّتفملا لمعتساؤ «تادّدسملاو

 هبذج ىلإ جاتحيف ءًارئاغ (1ط6 :«النه#) مرولا نوكي ام..ًاريثكو «ةيئزجلا بتكلا يف هيف يصقتسن .



 ل ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 (1طء ةبلصلا ماروألا امأو . رانلاب (1ط6 هتمماهع عا35565) مجاحملاب ولو (15؟ ةاكند) دلجلا وحن

 العل هفيفجتو هناخسإ لقي امب ةرات نيلت نأ اهيف نوناقلاف ءءادتبالا ذح ةزواجملا 5هائ0 ةننالتمو)

 هيلع دشي مث «ليلحتلل هعيمج دعتسي لب «(156 طذو:هاانانهه) ليلحتلا ةدشل هفيثك رّجحتي

 لعفي لازي الو ايناث هنييلت ىلع لبقأ «ىقبي ام رّجحت  للحت ام للحت نم  فيخ نإ مث «ليلحتلا

 . (1طع ط1ووهاناتمه) ليلحتلاو (16 1.32880) نييلتلا ىتدم ىف هلك ىنفي ىتح كلذ

 ةفاطل عم نخسي امب جلاعت «ةيخفنلا ماروألاو ةفاطل عم نخسي امب جلاعن ةجفلا ماروألاو

 ماسملا دادسناب حيرلا ظلغ ةيخفنلا ماروألا يف ببسلا ذإ ءماسملا عّسوتو حيرلا للحتل رهوج

 ماروأ ماروألا نمو . يحيرلا راخبلا ثدحي ام ةدام مسجب ىنتعي نأ اضيأ بجعييو . (1 1طع ما1ع5)

 مرولا ناك نإو ءبطري نأ يغبني ال نكلو ؛''”ينومغلفلاك دربت نأ بجيف ةلمنلاك «ةيحرق
 حّرقتلا وه ضرعلاو . ببسلا بلغ دق انهه ضرعلا نأل فمجت نأ يغبني لب «بيطرتلا يضتقي

 . بيطرتلا هب ءايشألا رضأو «فيفجتلا هجالع حّرقتلاو . عقاولا وأ عقوتملا

 اهيحاص بنتجيو .«لاهسإلاو دصفلاب اهنع ةداملا صقنت نأ بجيف .ةنطابلا ماروألا امأو

 ءدب يف لمعتسي مث .«هوحنو بضغلاك ةطرفملا ةيناسفنلاو ةيندبلا تاكرحلاو بارشلاو ماّمَحلا

 اذإو (( 1 طع [17؟عمز) دبكلا وأ ةدعملا لثم يف ناك نإ اههوضتشو ديدش لمح ريغ نم عدري ام رمألا

 . فلس اميف هيلإ انأموأ امك حيرلا ةبيط ةضباق ةيودأ نع يلخي نأ بجي الف ءاهليلحت تقو ءاج

 تانّيلملا نوكت نأ بجيو «ةئرلا نم كلذ ىلإ جوحأ (1طع ة(هصهعط) ةدعملاو (1طء انانعم) دبكلاو

 َتَدِعَلَو .ربنش رايخلاو بلعتلا بنع لثم ؛ماروألل ةقفاومو جاضنإ اهيف لمعتست يتلا ةعيبطلل

 ريغ يفو ءافيطل الإ اهبابرا ىذغي ال نأ بجيو ء«ةنطابلا ةراحلا ماروالا ليلحت يف ةيصاخ بلعغثلا
 طوقس عم ءاشحألا مرو عامتجاب يلب نمو .ديدش فعضل الإ ءاهئادتبا يف تناك نإ ةبونلا تقو

 ٌدضأ ءاذغلاو .ءاذغلاب الإ شعتنت ال ةّوقلا نأل ءتوملا قيرط ىف وهف «(16 360لهدتع») ةّوَقلا

 ءام لثم ءاهلسغي ام برشي نأ بجيف «ترجفت نإو «نوكي ام نسحأ امف تللحت نإف ١ ءىش

 ىلع رصتقي رمألا رخآ مث ء«فيفجت عم قفرب جضني ام لوانتي مث ءركسلا ءام وأ «لسعلا

 طلغي دقو ءًاحورشم أملع ةيئزجلا ضارمألا ىلع لمتشملا باتكلا نم اذه ملعتسو .تافّمجملا

 هيف اهطب نوكيف اقتف تناك لب اماروأ نكت مل امبر اهنإف «نطبلا تحت يتلا ةنطابلا ماروألا يف

 ناكو ءهسفن ىعملا ىف لب «(186 مء714هوعاتتص) قافصلا .ىف سيلو ءانطاب اهووهقناك اهبزو ءرطخ

 . كلذ ملعاف رطخ هطب يف

 (156 ذمءوم) طبلا ىف لمحم مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا

 وضعلا كلذ يف يتلا نوضغلاو ةّرسألا عم هقشب بهذي نأ بجيف ءاطب طبي نأ دارأ نم

 عقو اذإ (1طع زمءا5ع) طبلا نإف «(1طع 1ه:ءطع20) ةهبجلا لثم وضعلا نوكي نأ الإ «(1طع هىعوه)

 . بجاحلا طقسو ةهبجلا (مان50165 01 خطأ 10265680) ةلضع تعطقنا هنوضغو هتّرسأ بهذم ىلع

 .باهتلالا : ينومغلفلا 023(

 ١٠م ١ج بطلا يف نوناقلا



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا 0

 افراع طابلا نوكي نأ بجيو «ةلضعلا فيل بهذم هتّرسأ بهذم فلاخي يتلا ءاضعألا يفو
 كاله ىلإ يدؤيف ءاهنم ًائيش عطقيف «ىطخي الئثل نييارشلاو ةدروألاو بصعلا حيرشت , حيرشتلاب

 عجولل ةنكسملا مهارملا نمو مدلل ةسباحلا ةيودألا نم ددع هدنع نوكي نأ بجيو . ضيرملا

 جسن وأ «بنرألا ربو لثمو ««سونيلاج» ءاود لثم ءهعم نوكيف كلذ سناجت يتلا تالآلاو

 اهلك يواكملاو ضيبلا ضايب ًاضيأو « كلذ ىنعم يف ةنّيب ةعفنم توبكنعلا جسن : يف ذإ «توبكنعلا

 :ودالا ىف اج اع بيج نس رحلا «ودالا عم كوك و6 ورب نأ ةن ايت <. لج نإ مديت د تحل

 ةيئام الو ًانهد هن برقي نأ بجي مل هيف ام جّرخأف ءًاجارخ طب اذإو كلذ ملعت تنأو .ةدرفملا

 جاتحا اذإ هلمعتسيلو «راطقلقلا مهرم لثم لب ؛نوقيلسابلاك «بلاغ تيزو محش هيف امهرم الو

 .نضرات ينك لف يريم يضالن] نر عضيركلل]
 (طعربءعردنمد ه2 طع ه2عمص) وضعلا داسف جالع يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 (1طع ةءءاتنم») عطقلا و

 هيف نغي ملو «ةدام ريغ وأ ةدام عم (830 ةمصم67) ءيدر جازمل دسف اذإ (156 09عةه) وضعلا نإ

 محللا ذخأ نم دب الف «ةيئزجلا بتكلا يف روكذم وه امم حلصي امب (156 مهنه ءالطلاو طرشلا

 لضعلا اياظش باصأ امبر ديدحلا نإف «نكمأ نإ ديدحلا ريغب نوكي نأ ىلوألاو «هيلع يذلا دسافلا

 الف «محللا ىلإ ىدعت دق داسفلا ناكو كلذ نغي مل نإف «ةفحجم ةباصإ ةضبانلا قورعلاو بصعلاو

 ىلع تبنيو «فزنلا عطقنيو «هتلئاغ رش كلذب نمأي هنإف « يلغملا نهدلاب هعطق يكو ءهعطق نم دب
 لخدي نأ بجيف عطقي نأ ديرأ اذإو . هتبالصل محللاب ءيش هبشأ بسانم ريغ بيرغ دلجو محل هعطق

 ٌسجملا لاخدإب عجولا ٌدتشي كلانهف «ًاحيحص اقاصتلا دجي ثيحذ «مظعلا لوح روديو هيف سجملا
 بقثب ةراتف ءعطقي نأ بجي ام ةلمج يف وهف قاصتلا فعضو ًالهر دجي ثيحو «ةمالسلا ّدح وهف
 ديرأ اذإو : ريشتي ةراتو . عطقنيو هب رسكنيف «بقاثملا هب طيحت ىنح هعطق داري يذلا مظعلاب طيحي ام

 ناك نإف . عجوي الثل (16 8و 10680) محللا نيبو «بقنملاو عطقملا نيب ؛ ليح كلذ هب لعفي نأ

 ام دسميف ءدسفي نأ فاخ.و هحالص ىجري الو مدنهتي سيل ةئتان ةيظش هعطق ىلإ جاتحي يذلا مظعلا

 اهيلإ يدهت ىرخأ ليحب امإو ,؛ةهجلا فالخ ىلإ دملاو طبرلاب مث ٌقشلاب امإ «هنع محللا انيحن هيلي
 اهب هدعبنو قرخلا نم بجحب كانه ناك اذإ «(010616 02عه2) فيرش وضع نيبو هنيب انلحو ةدهاشملا

 ةدروأو نييارشو باصعأ نم ًابيرق ًاريبك ناكو ذخفلا مظع لثم مظعلا ناك نإو احلل م (هنع

 . برهلا كلذ دنع بيبطلا ىلعف أريثك هداسف ناكو

 لاصتالا قّرفت تاحلاعم يف لمحم مالك :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 (11205 01 111035) حو رقلا فانئصأ و (11ءوامسعالا 01 اطع 1265011111018 01 60111121111]/)

 (156 121 ةطقسلاو (156 ئدددص2) ةيرضلاو (156 ؟مءهنص) ضع ولاو

 ةعانص يف لوقملا مئالملا طابرلاو ةيوستلاب جلاعي ةميظعلا ءاضعألا يف لاصتإلا قّرفت

 هنم دّلوتي نأ ىجري يذلا يّرغملا ءاذغلا لامعتساو نوكسلاب مث «هعضوم يف كيتأيسو ءربجلا
 ,مظعلا ربجي نأ ليحتسملا نم هنإف «ريشفكلاك ءاهمتاليو ءرسكلا يتفش دشيل يفورضغ ءاذغ



 ا ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 يف ملكتنسو .ةّثبلا لاصتالا ىلإ دوعي ال هنإف ؛ةفصلا هذه ىلع الإ «ةغلابلا نادبألا يف ًاصوصخو

 عقا ولا (8 عوماسانمه ه/ ءمهانهنتاإل) لاصتالا قّرفت اهو ةيئرجلا بتكلا يف ىصقتسم ًامالك ربجلا

 «بجي ام لوأف ءاتباث ببسلا ناك نإ ةثالث لوصأ ةاعارم اهجالع ىف ضرغلاف «ةنيللا ءاضعألا ىف

 .ةدام هرواجمل ناك نإ هتدام عطقو «ليسي ام عطق وه

 .ةقفاوملا ةيذغألاو ةيودألاب قشلا ماحلإ : يناثلاو

 امأ .نيقابلا ىلإ ةيانعلا تفرص ءدحاو ةئثالثلا نم ىفك اذإو . نكمأ ام ةنوفعلا عنم : ثلاثلاو

 نإ هافشلا عمجتف «ماحلإلا امأو . هنايب نع انغرف دق نحنو «كلذ يف هجولا تفرع دقف ليسي ام عطق

 (126انامع25) حورقلا ةاوادم يف ضرغلا نأ ملعت نأ يغبنيو «تايرغملا لوانتيف فيفجتلابو تعمتجا

 ةداحلا ةيودألا هيف تلمعتسا ءًائفع اهنم ناك امو ءطقف ففج ًايقن اهنم ناك امف ءفيفجتلا وه

 بكرملا ءاودلاو .رانلا نم ٌدب الف «عجني مل نإف «ةرونلاو خينرزلاو جازلاو راطقلقلا لثم «ةلاكألا
 يف لدتعم ءاود وهف ء«هعمشو هنهدب عذللا طارفإ عنميو .هراجنزب يقني نهدلاو عمشلاو راجنزلا نم

 نوكت نأ امإو «ةدرفم نوكت نأ امإ ولخي ال ةحرق لك نإ :لوقتو «نيذابارقأ يف روكذملا نأشلا اذه

 بصعتو ءاهاتفش عمجي نأ بجيف «ءيش اهطسو نم لكأتي ملو ةريغص تناك نإ ةدرفملاو . ةبكرم

 نم بهذي مل يتلا ةريبكلا كلذكو «محتلي هنإف «رابغ وأ نهد نم اهنيب اميف ءيش عوقو نم قوت دعب

 . رخآلا ىلع اهنم ءزج قابطإ نكميو «ءيش اهرهوج
 اهنم بهذ دق وأ ءاديدص ًاءولمم ءاضف وأ ناك ءاّمش اهّمض نكمي ال ىتلا ةريبكلا امأو

 متخي ام ىلإ جيتحا «طقف ًادلج بهاذلا ناك نإف .فيفجتلا اهجالعف ءوضعلا رهوج نم ءيش
 جازلا لثم «مولعم ليلق اهنم لمعتسا اذإ ةداحلاف ضرعلاب امإو ءضباوقلاف تاذلاب امإ ءوهو

 امأو «حورقلا يف دازو لكأ رثك نإف «ةشيركشخلا ثادحإو فيفجتلا ىلع نوعأ اهنإف «راطقلقلاو

 ًالوأ ينتعي نأ بجي لب «متخلا ىلإ ردابن نأ بجي الف ةرئاغلا حورقلاك ًامحل بهاذلا ناك نإ

 طئارش انهه لب ءًأريثك ىلوألا ةجردلا هفيفجت ىّدعتي ال ام محللا تبني امنإو «محللا تابنإب
 يف وضعلا ناك نإف !ةحرقلا جازمو يلصألا وضعلا جازم لاح رابتعا كلذ نم ىعارت نأ يغبني

 ىف ريسي فيمجت ىفك (156(2 طاتتت005) ةبوطرلا ةديدشب تسيل ةحرقلاو «ةبوطرلا ديدش هجازم

 ويقعلا ناك اذإ امأو .اريثك (156 05820) وضعلا ةعيبط نع ٌدعتي مل ضرملا نأل ىلوألا ةجردلا

 .هجازم ىلإ هّدريل ةئلاثلاو ةيناثلا ةجردلا يف ففجي ام ىلإ جيتحا «ةبوطرلا ةديدش ةحرقلاو ًاسباي

 ديدش ناك اذإ ندبلا نأل ءهلك ندبلا جازم رابتعا كلذ نمو «نيلدتعملا يف لاحلا لدعي نأ بجيو

 نأ بجيف «لدتعملا ندبلا بسحب ةبوطرلا ىف ًالدتعم هتبوطر ىف دئازلا وضعلا ناك «ةسوبيلا
 نإو .( 26 طهمفه689) ةسوبيلا ىلإ وضعلاو ةبوطرلا دئاز ندبلا ناك نإ كلذكو «لدتعملاب فْنجي
 ىلإ وأ «رثكأ ًافيفجت ففج «ةبوطرلا ىلإ جورخلا ناك نإ «ذئنيحف «ةدايزلا ىلإ ًاعيمج اجرخ
 تاففجملا نإف «تاففجملا ةوق رابتعا كلذ نمو .لقأ انينحت فقج (116 1302655) ةسوبيلا

 أيهتي اهنم يتلا وضعلا ىلإ ةّبصنملا ةداملا عنمي  هلثم ديدش فيفجت اهنم بلطي مل نإو - ةتبنملا
 نأ اهنم بلطي هنإف «متخلل لب «محللا تابنإل لمعتست ال تاففجم يف بلطي امك «محللا تابنإ

 متخلا الإ اهنم داري ال يتلا ةمتاخلا تافقمجملا نم (156ذههم#) ديدصلل السغو ًءالج رثكأ نوكت



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا ا

 لكو .محللا تابنإ يف عفن تاذ يهف عذل الب فُممجت يتلا ةيودألا عيمجو «لامدإلاو ماحلإلاو

 .ةريدتسملا كلذكو «لامدنالا ةعرسل ةبيجم ريغ يهف ميحل ريغ عضوم يف ةحرق

 ةلمعتسملا ضباوقلاو ةففجملا ةيودألاب طلخي نأ بجيف ةنطابلا (156اناه65) حورقلا امأو

 لوبلا تالآ حورق جالع ةيودأ يف تاّردملاك عضوملاب ةصاخ ةيودأو لسعلاك «ةذفنم ةيودأ اهيف

 . موتخملا نيطلاك ءةجزل اهضبق عم ةيودألا انلعج ءلامدإلا اهيف اندرأ اذإو «(1طع نممع)

 بجيف (165226: 01 طع 0:عدص) وضعلا جازم يأ .وضعلا ةءادر عناوم ةحرقلا ءربل نأ ملعاو

 هطبريف «هيلإ هجوتملا ((ءمصموأع ه؟ طع ط1000) مدلا جازم ةءادرو ,ملعت أم بسح هحالصإب ينتعت نأ

 هيلإ ليسي يذلا مدلا ةرثكو «دومحملا (156 هطات6©) سوميكلا دلوي امب هكرادتت نأ بجيف

 نإ ةضايرلا لامعتساو ءاذغلا فيطلتو (156 ء/ةعان2102) غارفتسالاب هكرادتت نأ بجيف «هبطريو

 ا
 ال اذهو «(1طءزذءط02) ديدصلا هلاسأو هيخت يدا (©ءعووزمم هز طع 6طهطعق) مظعلا داسفو

 هذخأ وأ ؛هداسف ىلع يتأي (561:58) كحلا ناك نإ .هكحو مظعلا كلذ حالصإ الإ هل ءاود

 ماظعلا ميشهل ةباذج مهارم (16 ان1ه65) ةحرقلا يجلاعم عم نوكي نأ جاتحي ام ًاريثكو .هعطقو

 ءاذغلا ىلإ جاتحت (156 انلهع:5) حورملا . (1طع ناهعم) ةحرقلا حالص تعنم الإو ءاهجرخيل ةءالسو

 «فعضت ةدملا نإف «فالخ نييضتقملا نيبر «ةدملا ةدام عطقل ءاذغلا ليلقت ىلإو «ةيوقتللا

 اذإو «كلذ يف ًاربدتم بيبطلا نوكي نأ بجيف ءءاذغلا عنم ىلإ جاتحتف رثكتو ةيوقت ىلإ جاتحتف

 ءراح ءامب باصي وأ مامحلا لخدي نأ يغبني الف .ديزتلاو ءادتبالا يف (16 انأ0655) حورقلا تناك

 هلعلف تحاقو (1ط6ان1ءء2) ةحرقلا تنكس اذإو .(1ء ةتثءالتص8) مرولا يف ديزي ام اهيلإ بذجنيف

 نأ بجيو .رصنبلا قيرط ىف ىهف «تلمدنا املك ةعرسب ثكتنت (انام6:7) ةحرق لكو ءاهيف صخري

 كلذف ءاذغلا نم راثكتسا ريغ نم ةدملا ترثك اذإو ءحرجلا ةفش نولو ةدملا نول ًامئاد لمأتي
 . (خسفلا جالع يف نالا ملكتنلو) . جضنلل

 ءارو رئاغ (1 ده]سانمد 01 ءمدانسانناإ7) لاصتا قّرفت (16 (632) خسملا ناك امل هنإ :لوقنف

 مدلا ناك املو «ةفوشكملا ةيودأ نم ىوقأ نوكت نأ بجي هتيودأ نأ نيبلا نمف «(1ط« ةاعند) دلجلا

 فيفجتلا ريثكب سيل هللحي ام نوكي نأ بجيو .لّلحي ام ىلإ ةرورض جاتحا «هيلإ هبابصنا رثكي
 محلملا لمعتسي نأ بجيف ؛للحملا نم رطولا ىضق اذإف «فيثكلا رجحيو فيطللا للحي الئل
 قّرفت دوعيف .علقني وأ ببس ىندأب نفعي مث ء«رّجحتي خسو لاصتالا نيب اميف كبتري الثل ففجملا

 . صرغأ غاؤدلا نوكيل عض وملا طرش روغأ خسفلا ناك اذإو «(1دهززنانمد 0 ءمدنسسنأ) لاصتالا

 .(1طع دصنلا هجالع يف ىفك اميرف «فيفخلا (15ء همهنن5102) ضرلاو (16 عه خسفلا امأو

 (1طع ىدعال) خدشلا ةيودأب ال وأ خدشلا جل وع « خدشلا عم (10 [625) خسفلا ناك نإف «7ءمعووء(1غه)

 نإو «تافقجملاب جلوع ًاريثك ناك نإ (1طع هءدعا) خدشلاو . (16 اعده خسفلا جالع نكمي ىتح

 ديو قوكي وآ انتلم فس نوكي نأ الإ يدم ةعيطلا ىلإ ةرفآ دنسا ةربآلا سكنك البلف ناك
 «يثولا امأو .نابرضلاو (16 5«ءاانه#) مرولا دّلوت هنم فاخيف ًابصع لان نوكي وأ «عالخنالا

 جاتحيف «ةبرضلاو ةطقسلا امأو .ةييثولا ةيودألا هيلع عضوي نأو «عجوم ريغ قيقر دش هيف يفكيف



 4 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 لايك «هوحبو ءمحلل رجهو ءاذغلا فيطلتو «فاللخلا نم (17626و56ع002) لصف ىلإ اهلثم يف

 (1 ك1 ه6 لاصتالا قّرفت اها ةيئزجلا بتكلا يف كلذل ةبوتكملا تابورشملاو للكل

 . اهيف لوقلا رخ ؤنلف (156 طهه«و) ماظعلا ىفو « 0062705 8[0ع32835) ةيبصعلا ءاضعألا يف هم 31101/)

 (10 هه116326) كلا ىف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 «هجازم دري يذلا وضعلا ةيوقتلو ءداسفلا زاتقاعنا عيني عفان جالع (16 ههانأع126) ّيكلا

 الو «ءبهذلا هب ىوكي ام لضفأو . فزنلا سبحلو ءوضعلاب ةثبشتملا ةدسافلا داوملا ليلحتلو

 نوكي وأ «ةدهاشملاب (10 هةاناعءند6) ّيكلا هيلع عقويو ارهاظ نوكي نأ امإ ءّىكلا قرم لحي

 «(1طع ةصنو) ةدعقملا وأ (1طع طمسط) مهلا وأ ([طع مموع) فنألاك ؛« (01832) وضع لخاد 57

 قرخ هيلع فلي مث «لخلاب ةلولبم ''”ةرغملاو "”قلطلا لثم هيلع يلغي بلاق ىلإ جاتحي اذه لثمو

 ّيكلا عقوم مقتلي ىتح ذفنملا كلذ يف بلاقلا لخديف ؛تاراصعلا ضغبب وأ درو ءامب ًادج دّربيو

 اذإ ابيض ويضتعو .هيلاوح ام يذؤي الو ءهعقوم ىلإ لصيل ىوكملا هيف سدي مث 2 (10 هانا عع 2)

 .: هتيك ةّوق ىدأتت نأ يواكلا قوتيلو «بلاقلا ناطيح ىقلي الف « «بلاقلا ناطيح نم قرأ ىروكملا ناك

 هيك ناك اذإو «(16 طاتةا025) تاطابرلاو (156 :ءصقمو) راتوألاو (2طع طعم ءو) باصعألا ىلإ

 نإف «.ةعرسب طقسي الف .نخثو نوع يش كالا نوكتل اوك ةلدحتي نأ :بنضدعف ءمد فزنل

 نأ تدرأو دساف محل طاقسإل تيوك اذإو .ناك امم مظعأ ةفآ بلجي فزنلا يك ةشيركشخ طوقس

 ؛هتحت يذلا مظعلا محللا عم يوكت نأ تجتحا امبرو «عجوي ثيح وهف حيحصلا ذح فرعت

 الو غامدلا يلغي اة ل .هداسف عيمج لطبي ىتح هيلع هنكمتو

 اصقتسالاب يلابت ال هريغ يفو «بجحلا جّئشتت

 (160 21169216 اطع م2: مو) عاج وألا نيكست يف :نوثالثلا لصفلا

 لاصتالا قّرفتو «ةعفد جازملا رّيغت :نيمسق يف رصحنت اهنأو ءعاجوألا بابسأ تملع دق

 هدأ قرانا ياخ جازم ءوس نلإ يهتني اهليصفت رخآ نأ تملع مث «(1 عدد[ نانم» ه6 ءمهانسساإ)

 نيكستف .(5:النص#) مرو وأ ء(مال/ذهل) حير وأ «(0طاتص#) ةيسوميك ةدام عم رأ «ةذام الب سياي

 ءوس نأ تملعو «نوكي فيك اهنم دحاو لك ةداضم تملع دقو . بابسألا ةداضمب نوكي عجولا

 الر هلع نفارعيو «لتقي هنإف دتشي عجو لكو «جلاعي فيكو نوكي فيك حيرلاو مرولاو جازملا

 لدبم امإ «عجولا نكسي ام ةلمجو .تومي مث «لطبي مث «ضبنلا رغصي مثءداعتراو ندبلا درب

 ءوضعلا كلذ سحب بهذي هنأل ءعجولا ليزي ريدختلاو .رّدخم امإو «ةداملا للحم امإو «جازملا

 .وضعلا كلذ ةوقل ةداضم هيف ةيّمسب امإو «ديربتلا طرفب امإ : نيببس دحأل هّسحب بهذي امنإو

 رزبو جنوبابلاو كلملا ليلكإو تبشلاو ناّتكلا رزب لثم «قفرب للحي ام ةلمج نم تايخخرملاو

 غمص لثم ءاَم ةيرغت كانه ناك اذإ اصوصخو ؛ىلوألا يف راح لكو ّرملا زوللاو سفركلا

 )١( ةراجحلا نم عون :قلطلا 181 .

 .رمحألا نيطلا :ةرغملا ('؟)



 ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا نقلا

 مجلسلاو بنركلاو امامحلاو يمطخلاو نذاللاو نارفعزلاو تاجاذيفسالاو اشنلاو صاجإلا
 نم تناك فيك تاغرفتسملاو تالّهسملاو «ركذ امم ناهدأو بطرلا افوزلاو موحشلاو اهخيبطو .

 غارفتسا ىلإ جيتحا نإ (156 هبهمد8808) غارفتسالا دعب تايخرملا لمعتست نأ بجيو .ليبقلا اذه

 وأ طع ة:ءالنصو) ماروألا حضني ام عيمج ًاضيأو .ءوضعلا كلذ ىلإ ةبصنملا ةداملا عطقنت ىتح

 .اهرجفي

 جنبلاو تاشاخشخلاو هلصأ روشقو هرزبو حافللا اهتلمج نمو «نويفألا اهاوقأ تاردخملاو

 طلغلا عقي ام ًاريثكو «درابلا ءاملاو جلثلا ةلمجلا هذه نمو . ٌسخلا رزبو بلعثلا بنعو ناركوشلاو

 داسفو داسو ءوس وأ درب وأ رح لثم «جراخ نم ًارومأ اهبابسأ نوكتف .(1طع مهتصك) عاجوألا يف

 فرعتت نأ بجي اذهلو . طلغيف ندبلا نم ببس اهل بلطيف «هريغو ركسلا يف ةعرص وأ ؛ عجطضم
 «ةمولعملا تآلتمالا بابسأ كانه له فرعتتو «سميل مأ (108لل) ءالتما كانه له فرعتتو «كلذ

 عجو هب ثدحيف ادراب ًءام برشي نم لثم «الخاد نكمتف «جراخ نم درو دق أضيأ ببسلا ناك امبرو

 اريثك هنإف ءهوحنو غارفتسالا نم ميظع رمأ ىلإ جاتحي ال ام ًاريثكو «هدبكو هتدعم يحاون يف ديدش
 هيفكيو «ًاميظع ًاعادص هعدصيف ًاراح ًائيش لوانتي نم لثمو «هيف غلابلا مونلاو مامحتسالا هيفكي ام
 لمتحي الو ءريثأتلا ءيطب امإ «عجولا لاوز ىجري هلبق نم يذلا ءيشلا ناك امبرو .دربم ءام برش
 (1طع ءمانع) جنلوقلا عجول ةلعافلا ةداملا (851 26ه 2602) غارفتسا لثم «تفقولا كلذ ىلإ عجولا

 يف عجولا وضعلا ريدخت لثم ةلئاغلا ميظع هنكل ء؛ريثأتلا عيرس امإو «ءاعمألا فيل يف ةسبتحملا

 هدنع نوكي نأ بجيف «كلذ يف جلاعملا رّيحتيف «كلذ لعفت نأ اهنأش نم يتلا ةيودألاب جنلوقلا

 هيف ٌرضأ نيلاحلا يأ ًاضيأو «عجولا ةدم وأ «ةوقلا تابث ةدم ءلوطأ نيتدملا يأ ملعيل يوق سدح
  عجولا ناك امبرف . بوصأ وه ام ميدقت رثؤيف ءريدختلا يف ةعقوتملا ةلئاغلا وأ «(66 مهند) عجولا

 نأ كنكمأ امبرو ءرخآ هجو نم ٌرضأ نإو «لتقي مل امبر ريدختلاو «همظعبو هتّدشب لتق  يقب نإ
 ردخملا بيكرت يف رظنت نأ بجيف «كلذ عمو «باوصلا جالعلاب جلاعتو دواعتو هتّرضم ىفالتت

 فاختف ءًادج اميظع رمألا نوكي نأ الإ هتاقايرت عم هبكرم لمعتستو «هلهسأ لمعتستو «هتيفيكو
 هنإف «هيلع ردخملا لامعتساب لابم ريغ ءاضعألا ضعب ناك امبرو «يوق ريدخت ىلإ جاتحتو
 يف ًاميلس ًاضيأ برشلا ناك امبرو .رّدخم اهيلع عضو اذإ نانسألا لثم «ةميظع ةلئاغ ىلإ يدؤي ال

 امبرو ؛هب لحتكي نأ نم نيعلاب ًاررض لقأ كلذ نإف «نيعلا عجو لجأل ردخملا برش لثم «هلثم
 . ىرخألا ءاضعألاب اهبرش ررض ىقالت لهس

 ًاقالغتساو ًادومجو ًادرب دادزت ةداملا نأل ةلئاغلا مظعتف (16 همانه) جنلوقلا لثم يف امأو

 عجولا نوكس بابسأ دحأ مونلا نإف :مونت امب عجولا نكست دق (186 23ه1165) تارّدخملاو

 يتلا ةبّكرملا (156 ههم«مات) تارّدخملاو .يدام عجو يف هعم عوجلا لمعتسا اذإ ًاصوصخو
 اهنكل «ةثلثملاب ةفورعملا صارقألا لثمو ءاينولفلا لثم «ملسأ اهل قايرتلاك يه ةيودأ اهاوق رسكت

 نمو .طسوتم طسوتملاو ءردخي ال داكي قيتعلاو «ًاريدخت ىوقأ اهنم يرطلاو .ًاريدخت فعضأ
 اهافكو اهنكس امبرف «ةيحيرلا عاجوألا لثم ءانايحأ جالعلا لهس «ةّدشلا ديدش وه ام عاجوألا

 اهرو تييسسلا ناك اًنهيوشنأ ةللؤو ءدحاو رطخ كلذ يف نكلو ءاهيلع راحلا ءاملا ّبص



 شما ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف : عبارلا نفلا /لوألا باتكلا

 مظع راح ءام ليطبت ءادتبا يف اضوصشنو «هيلع لمعتسا نإف «حير هنأ نظيف «(5؟ءالند)

 يف دازو «حيرلا ليلحت نع فعض اذإ كلذو «يحيرلاب ٌرضأ امبر كلذ عم اذهو .ررضلا

 «فخ امب هلضفأو , حايرلا تاجلاعم نم ًاضيأ (15ع ؟ممتعم(2008) ديمكتلاو .همجح طاسينا

 نوكي ام تادامكلا نمو .قرخلاب دّمكتف «نيعلا لثم هلمتحي ال وضع ىف الإ «سرواجلا لثم

 هنم ذختي مث فّقجيو ٌلخلاب ةنسركلا قيقد خبطي نأ ةيوقلا تاديمكتلا نمو .نْحسملا نهدلاب
 «فعضأو هنم حلصأ سرواجلاو ءراخبلا عاذل حلملاو ,كلذك ةلاخنلا خبطت نأ هنودو ءداّمك

 عاري مل اذإ .روكذملا لعفلا لعفي دق نكلو «نيل ميلس وهو . ةناثم يف ءاملاب دمكي دقو

 «يحيرلا عجولا ناكسإ ىلع يوق وهو ءاذه ليبق نم رانلاب (156 كنممأه8 8135565) مجاحملاو

 تايكست نمو :كايح يلا نما نقرع اماةنم نضرغي دق هنكل «البفأ عجولا لطبأ ررك اذإو

 ةفورعملا ةفيطللا موحشلا كلذكو .ءاخرالا نم هيف امل نامزلا ليوطلا قيقرلا يشملا عاجوألا

 . عجولل يوق نكسم حرفي امب لغاشتلاو هب مون اذإ اصوسخ «بيطلا ءانغلاو انركذ يتلا ناهدألاو

 ئدتبن تاجلاعملا ّيأب انأ ىف ةيصو :نوثالثلاو دحاولا لصفلا
 اهادحإ :ثالثلا صاوخلا ىدحإ هصخي امب ئدتبن نأ بجاولا نإف «ضارمأ تعمتجا اذإ

 انإف ءاعمتجا اذإ (16انلك) ةحرقلاو (156 5:ءاانه©) مرولا لثم هئرب نود ةيناثلا ئربت ال يتلاب

 هعم أربت نأ نكمي الو ءهبحصي يذلا جازملا ءوس لوزي ىتح ًالوأ (76 :««ااند8) مرولا جلاعن

 . (1ع نآعع#) ةحرَملا جلاعت مث (1طع نآءعع#) ةحرملا

 ىّمحو ةذس تضرع اذإ هنأ لثم «ىناثلا ىف ببسلا وه امهدحأ نوكي نأ ءاهنم ةيناثلا

 ةددسلا حتفن نأ انجتحا نإ 3595-0 لا ا ملو ىمحلا مث ءالوأ ةدسلا انجلاع « (1696)

 ليحتسي (126 16765) ىمحلا نأل «ىّمحلاب يلابن الو تافمجملاب جلاعنو « نيخستلا نم ءيش هيف امب

 . (126 18065) ىمحلا رضي وهو فيفجتلا اهببس جالعو قاب اهببسو لوزت نأ

 سخانوس ةقبطم ىمح عمتجا اذإ امك ءأمامتها ٌدشأ امهدحأ نوكي نأ ةئلاثلاو

 .جلافلا ىلإ تفتلن الو .156(2 ؟م«5ءءانم») دصفلاو ةيفطتلاب سخانوس جلاعن انإف , حلافلاو

 هبلغي نأ الإ «ضرملا جالعب ًادبن انإف «(ملطع ذهعنلعم# ضرعلاو ضرملا عمتجا اذإ امأو

 يف تاردخملا يقسن امك «ضرملا ىلإ تفتلن الو ضرعلا دصف دصقن ذئنيحف «ضرعلا
 .امبر كلذكو «جنلوقلا سفن ٌرضي ناك نإو ءبعص اذإ عجولا ديدشلا (556 ههان» جنلوقلا
 وأ 077 ءولعمعوو هأ طع ةنمصقعاط) ةنعملا فعضل (16 ؟ءمعدعءانم») دصفلا نم بجا ولاان نرخ

 ملو اندصف نكلو ءرخؤن مل امبرو لاحلا يف (8135هد) نايئثغ وأ مدقتم (اطنةسطمءد) لاهسإل

 هلك طلخلا ضفن ىرحتن ال (156 ههدان151ه2) جلشتلا ةلع يف اّنأ امك هلك بيبنلا عطق فوتسن

 . ([1مصهقهأع طادصتمان7) ةيزيرغلا ةيوطرلا نم للحت الثل ةيجنشتلا ةكرحلا هلّلحت ًائيش هنم كرتن لب

 فينصت ىف ذخأنلو «ًايفاك بطلا ةعانصل ةيلكلا لوصألا ىف انمالك نم ردقلا اذه نكيلف

 ْ . ىلاعت هللا ءاش نإ ةدرفملا ةيودألا يف انباتك

 . هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو تايلكلا وهو نوناقلا بتك نم لوألا باتكلا مت





 يناثلا باتكلا

 ةدرفملا ةيودألا ىف

 .ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا ىف :ىلوألا ةلمجلا

 . ةدرفملا ةيودألا نايب يف دعاوقو حاولأ :ةيناثلا ةلمجلا



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف :ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ادق

 سلا را رامنب

 ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمح دعبو .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا >

 ماكحألا يف وه اهنم لوألا «يتلا بطلا يف اهانفئص يتلا بتكلا يناث وه باتكلا اذه ٌنِإف «هئايبنأ

 .ةدرفملا ةيودألا يف عومجملا باتكلا اذه وه اهنم يناثلاو .بطلا نم ةّيلكلا

 : نيتلمج باتكلا اذه انمّسقو

 ملع يف ةلمعتسملا ةيودألا رمأ نم فرعُت نأ بجي يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا يف :امهنم ىلوألا

 .ٌّبطلا

 . ةيئزجلا ةيودألا ىوق ةفرعم يف :امهنم ةيناثلاو

 : تالاقم تس ىلإ اهانمّسقف ىلوألا ةلمجلا امأ

 .ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ فيرعت يف :ىلوألا ةلاقملا

 . ةبرجتلاب ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ فّرعت يف :ةيناثلا ةلاقملا

 . سايقلاب ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ فّرعت يف : ةثلاثلا ةلاقملا

 .ةدرفملا ةيودألا ىوق لاعفأ فّرعت ىف :ةعبارلا ةلاقملا

 ميرا نم ةيردالل نير ءاكحأ نك: ةنضاخلا ةلاثملا
 .اهراخّداو ةيودألا طاقتلا يف : ةسداسلا ةلاقملا

 . ةدعاق ىلإو حاولأ ةدع ىلإ اهانمّسقف ةيناثلا ةلمجلا امأو

 . صاوخلاو لاعفألا حول «ةلمجلا هذه نم لوألا حوللاف

 . ةنيزلا يف : يناثلاو

 .روثبلاو ماروألا يف : ثلاثلاو

 . حورقلاو ةحارجلا يف : عيارلاو

 . لصافملا تالا يف : سماخلاو

  .سأرلا ءاضعأ يف : سداسلاو

 . نيعلا ءاضعأ يف : عباسلاو

 .ردصلاو سفنلا ءاضعأ ىف : نماثلاو

 . ءاذغلا ءاضعأ ىف : عساتلاو

 . ضفنلا ءاضعأ يف :رشاعلاو

 . تاّيمحلا يف : رشع يداحلاو

 . مومسلا يف :رشع يناثلاو

 . نيمسق اهانمّسقف ةدعاقلا امأو



 م1 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف :ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 دحاو لكل تلعجو ءًاحاولأ اهيف ةدرفملا ةيودألل تلعج دق ينأ ةمدقملا يف لوألا مسقلا

 . هطاقتلا لهسي ىتح غبصب ةباتك ءاهنم

 . الصف نيرشعو ةينامث ىلع لمتشي : يناثلا مسقلاو

 ىلو الا ةلمجلا

 فّرغُت نأ بجي يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا يف
 بطلا ملع ىف ةلمعتسملا ةيودالا رمأ نم

 تالاقم تس ىلع لمتشت

 ىلوألا ةلاقملا

 ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ 0

 ءاودلا اذهو .دراب ءاودلا اذهو ءراح ءاودلا اذه :انلوق ىنعم لوألا باتكلا ىف انّيب دق

 . اننادبأ ىلإ سايقلاب كلذ نأ انّيبو ءسباي ءاودلا اذهو ءبطر

 رصانعلا يه اهناكرأ «ةيناويحلاو ةيتابنلاو ةيندعملا تابكرملا عيمج نأ ىلع انرداصو

 . (1طع 631 [ءم2م6:) ىقيقحلا جازملا وه كلذف . ءىش ىلع ترقتسا اذإو

 نم ىتلا تايفيكلاو ىوقلا لوبقل هأيه بكرملا ىف لصح اذإ (1طع ؟تكدصمع#) جازملا نإو

 نأو ءوه مسق مك ىلع ةلمجلاب جازملا نأ اًئيبو .(156 هدمء#) جازملا دعب هل نوكت نأ اهنأش

 امنإ هنأ ائيبو ءهب داري اذام ةيودألا يف لدتعملا جازملا نأو «هب داري اذام سانلا يف لدتعملا جازملا
 نأ وه كعبي مل «(1طعذهه6(2 طء20) ةيزيرغلا هترارحب هيف لعفو «.هاقال اذإ ىناسنإلا ندبلا نأ هب داري

 وأ «(0/هذوعمنص#) ابيط كك وأ 2 (160 ؟ةسصم) ا وأ «( ع1 ععمدأع) أدي ربت ناسنإلا ندب 1 رثؤي

 جازم نإف «ناسنإلا جازم لثم هجازم نأ هب ينعن انسل ناسنإلا يف يذلا قوف (70 0059:0210 ًاسيبيت
 .ناسنإلل الإ نوكي ال ناسنإلا

 نع ثدحي جازم لوأوه :لوأ جازم : نيعون ىلع (16 اعمتم©) جازملا نأ ملعاو

 جازم لثمك : جازم اهسفنأ يف اهل ءايشأ نع ثدحي يذلا جازملا وه يناثلا جازملاو .رصانعلا

 اذإ مث ءهّصخي ًاجازم قايرتلا ةيودأ نم درفم ءاود لكل نإف «قايرتلا جازمو «ةبكرملا ةيودألا

 سيل «يناثلا جازملا اذهو ءناث جازم لصح .جازم اهل لصحيو دحّتت ىتح تبكرتو تطلتخا

 ةيئام نع ةقيقحلاب جزتمي نبللا نإف ءًاضيأ ةعيبطلا نع نوكي دق لب «ةعانصلا نع هلك نوكي امنإ
 ميرو ع وو يو يع رع 0 ل

 جازم امإو 5(2عهدع !ءصمءءةتصعت1) يوق جازم امإ : نيهجو ىلع نوكي دق يناثلا كازملاو

 . (1[عاهجعل (ءمتمع2222626) وحر



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف : ىلوألا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ماد

 هقيرفت رسعي ًاداحتا رخآلاب دحتا نيطيسبلا نم دحاو لك نوكي نأ لثم :يوقلا جازملاو

 نإف بهذلا مرج لثم ءرانلا ةرارح ىلع هقيرفت رسعي ام هنم نوكي دق لب «ةيزيرغلا انترارح ىلع

 ةيئاملا ةيرانلا تلّيس اذإو « ءامهنيب قيرفتلا نع ةيرانلا زجعت ًاغلبم غلب دق هسبايو هبطر نم جازملا

 ؛ ةيضرألا باسرإو اهديعصت ىلع ردقت ملف «ةيضرألا ءازجأ اهئازجأ عيمجب ثبشت ءاهدّعصتل

 هماكحتسا ام جازملا نم ناك اذإف . كنألاو ءصاصرلا يف لب ءبشخلا ىف هلثم ىلع مّدقت امك

 قيرفت نع انيف يتلا ةيزيرغلا ةرارحلا زجعت ام جازملا نم نوكي نأ دعبي الف «ماكحتسالا اذه

 ليحي نأ ىلإ ندبلا عيمج يف يقب ًالدتعم ناك نإف .قثوملا جازملا وهف اذكه ناك امو .هطئاسب

 . هتروص دسفت نأ ىلإ ِهِتبْلَع ىلع ندبلا ىف ىقب ةبلغ ىلإ ًالئام ناك امو «ًالدتعم هديعيو هتروص

 0 .دحاو لعف هنع ردصي امنإ ةلمجلابو

 (طعاقجعل (ةصمعممسصعما) أ رخر لب (000م30غ عمت معمق20624) قث وم جا ذهلا مركب مل اذإ امأو

 ضعب نع اهضعب ليازتيو هيف انتعيبط لعف دنع هطئاسب قرتفت نأ زوجي دقف «لاصفنالا ىلإ ًاسلس

 اذك ءاود نإ ءابطألا لاق اذإف .هدض رخآلا لعفيو ءًالعف اهضعب لعفيف «ىوقلا ةفلتخم نوكتو

 ادنعاو اءزج نأ «يهتع تناو: وهشتلا اوفي ان] يحب الق ةذاضتنم ىوق نم ةكرم هعرك

 6 .نكمي ال كلذ نإف ءنْيَرّيمتملاك هدارفناب امهنم دحاو لك لعفب «ةدوربو ةرارح لمحي

 نم :سعملا كلذء.ريغ نأ نظن نأ تحتاأل ايقبأو .امهنم بكرم وه نيفلتخم هنم نيأزج يف

 نأ بجي لب .ةداضتم ىوق نم ةبكرم ةيودألا عيمج نإف :ةداضتم ئوق ةرم ابكر م سيل ةيؤدآلا

 ءازجأ هيف نأل لعفلا نم ةبيرق ةوقب وأ «ةداضتم ىوق وذ لعفلاب هنأ نونعي مهنأ كلذ نم مهفت

 تمزالت الود اماك اهناقتا# ا يل ا

 ةهباشتم تناك نإ هنأل هعم رخآلا لصحي نأ مزل وضع ءزج يف اهضعب لصح اذإ ىتح تدحتاو

 نأ زاج «ىوقلا ةفلتخمو ءازجألا ةمزالتم تناك نإو «ةّبملا ندبلا يف اهلعف فلتخي مل ةّوقلا

 نم همزالي ام هقفاو وضع يف طيسب نم ءزج لصح اذإ ناك لب «ندبلا ىف اهريثأت ًاضيأ فلتخي ال

 وضعلا كلذ ءازجأ عيمج يف امهالعف هيلإ يدؤي يذلا رثأآلاو عنا امهم داعم ءرخآلا طيسبلا

 نوكي نأ الإ مهللا ءهنم نكمتم هلعف مامت نع قئاع هعم هئازجأ نم دحاو لك ذإ ؛«ءاوسلا ىلع

 .رخآلا نود نيطيسبلا دحأ نع ًالباق وضعو ءزج

 لب ءاذه يف انمالك نسلو اريد اذه نوحي نقف .ءرتنآلا نضفرتاو امهرحا ليعشتت ةعيظلاو

 نأ وه رمألا كلذو ؛هريغ يف رمأل ال .هسفن يف رمأل ريثأتلا فلتخم وه يذلا فنصلا يف وه

 ىوق اهل نأ ركذن يتلا ةدرفملا ةيودألاف ءاهترارح رّئأتب زييمتلا لبقي ثيحب هاو اهجازتما هدئاسب

 ردقي الف «ًاجازتما ىوقأ وه ام هذه نمف .يلكلا جازتمالا كلذ اهيف سيل يتلا هذه نم ةداضتم

 خبط اذإو «ةضباق ةّوقو ةللحم ةوق هيف يذلا جنوبابلا لثم ءاهاوق نيب قيرفتلا ىلع لسغلاو خبطلا

 ْنِإف «بنركلا لثم ؛ ءامهنيب قيرفتلا ىلع خبطلا ردقي ام اهنمو ه”دادرعلا هيراق ل كاداحعلا يف

 لّلحت ءاملا يف خبط اذإف «ةيقروب ةءالج ةفيطل ةدام نمو «ةضباق ةيضرأ ةّدام نم جزتمم هرهوج

 همرجو الّهسم هؤام راصف «ضباقلا يضرألا رهوجلا يقبو .ءاملا يف هنم يلاجلا يقروبلا رهوجلا

 . اضباق
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 ةبوطرو ةقرحم ةءالج ةّوق هيف نإف «موثلا كلذكو «جاجدلا كلذكو ءسدعلا كلذكو

 لجفلا نإ : : ليق كلذلو «كلذ ريغو .لجفلاو «٠ .« لصبلا كلذكو .امهنيب قّرفي خبطلاو .ةليقث

 ءهنع كلذ للحت اذإف ؛هيف يذلا قرألا فيطللا رهوجلاب لب «هئازجأ عيمجب ال مضهني الو مضهي

 عطقي رخآلا رهوجلا كلذو ءأجزل ةمضاهلا ةوقلا ىلع ًايصاع هيف يذلا فيثكلا رهوجلا ىقب

 . ةجوزللا

 .«لوقبلا نم ريثكو ابدنهلا لثم .هطئاسب نيب قيرفتلا ىلع لسغلا ردقي ام «بابلا اذه نمو

 اهديربت نوكيف «ةليلق ةفيطل ةدام نمو «ةريثك ةدراب ةيئام ةيضرأ ةّدام نم بكرم اهرهوج نإف

 ةفيطللا ةداملا هذه لج نوكيو «ىرخألا ةداملاب رثكأ اهذيفنتو ددسلل اهحيتفتو «ىلوألا ةداملاب

 قبي ملو ءاملا يف تلّلحت تلسغ اذإف «هيلع تشرفناو هيلإ تدّعصت دقو اهحطس ىلع ةطسبنم

 راو ردا نك يك تحل ايو ءابطو ًاعرش اهلسغ نع ىهن اذهلف . هب دتعي ءيش اهنم

 كحشا تلووتق اذإ انينافن كل" ةريركلاك الثم فلتح اهب تم'اذاق ءاديدش ادق هذ نايتالا

 اهنأل كلذو !قيوصلاب ةطرلخم انضيفتو :ريزاتخلا لثم تلح اميرف ءاهب دَمض اذإف اهديربت

 تلبقأ تلوونت اذإف للحم فيطل رهوج نهرو ةليرتتلا ديدش ّيئام يضرأ رهوج نم ةبكرم

 رثؤتف رادقملا ةريثك نكت ملو «فيطللا رهوجلا اهنع تللحف (156 ةمه966 2620) ةيزيرغلا ةرارحلا

 ش .ديربتلا يف ةياغ هنم دربملا رهوجلا ي ىقبو «تدذفنو تدعب لب ءارثأ (1طع اعصمع#) جازملا يف

 لعفي الو (156 مااعو) ماسملا يف ذفني ال يضرألا رهوجلا نوكي نأ هبشيف اهب دّمض اذإ امأو

 «درابلا رهوجلا نم ائيش تبحصتسا نإف ,جضنيو اهيف ذفني يرانلا فيطللا رهوجلاو . ةّنبلا ارثأ اهيف

 نم لوألا باتكلا يف هاّئيب امم بيرق اذهو . . 719 رصوا# از ةيريوخلا هرارحلا ريكو درا ىف عفن

 نأ بجيف ءاذه نم ةبيرق هيف للعلا ىدحإ انلعج اذإ ءًاموعطم هنع ةمالسلاو ًاداّمض لصبلا قارحإ

 ريغ نم عبطلا يف نافلتخم نارهوج هيف نوكي نأ هبشي ام ةيودألا نمو .امولعم ًامكحم ىنعملا نوكي

 هبشي انوطق رزب نإف ؛ىفخأ وه ام هنمو «جرتألا ءازجأك سحلل رهاظ وه ام كلذ نمف ءةّئبلا جازتما

 (70 ؟ةمص) نيخستلا يوق هيف يذلا قيقدلاو .(700018) ديربتلا يوق هرشق ىلع امو هرشق نوكي نأ

 نإف ءامهنيب (156 دن451) زجاحلا باجحلاك هرشقو ءًاحّرقم وأ ًارّمحم ءاود نوكي نأ داكي ىتح

 1 يا يل ل يا
 نوكي نأ هبشيف «هوشحو هقيقد روهظ ببسب وه ؛ . مس هنإ نم لاقي يذلا نأ ىسعف قد نإو ؛هتيباعلو

 رادقملا اذهو «ببسلا اذهب اهل هعدرو ءاهايإ هنم حيحصلا جخفتو «تاحارجلل هنم قوقدملا ريجفت

 . لصألا اذه انئاطعإ يف فاك

 ىلع يوتحت «ةرطعملا ةميدقلا لباوتلا نم لبات يه . ةيميخلا ةليصفلا نم ةيلوح ةيعارز ةلقب 0 )010

 «ةيرطع «ةمضاه ةريزكلا . مارغ ةئثام لك يف ةيرارح ةدحو 509 ىلع يوتحت ءرايط تيز ىلعو ؛دويلا

 نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . عادصلاو «جّتشتلل ةداضم «حايرلل ةدراط «ةيوقم

 .199١ا7 .توريب ؛ةفرعملا راد ,يرانضلا
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 ةيناثلا ةلاقملا

 ةبرجتلاب ةيودألا ةجزمأ ىوق فّرعت يف
 :رخآلاو ع 016 هم عه كانط 680 سايقلا قيرط : امهدحأ : نيقيرط نم اهاوق فّرعتت ةيودألا

 ظ : لوقنف ةبرجتلا يف مالكلا مدقنلو . (1طع هعموتصعمأ) ةبرجتلا قيرط

 : طئارش ةاعارم دعب ةقثلاب ءاودلا ةّوق ةفرعم ىلإ يدهت امنإ (106 ««مءفد©50 ةبرجتلا نإ
 ةيفيك وأ «ةضراع ةدورب وأ «ةضراع ةرارح امإ «ةبستكم ةيفيك نع ايلاخ ءاودلا نوكي نأ :اهادحإ
 اذإف عبطلاب ًادراب ناك نإو - ءاملا ْنِإف ءاهريغل ةنراقم وأ ءاهرهوج يف ةلاحتساب اهل تضرع

 ءادراب ماد ام َدَّزَب ْدَرَب اذإ هنإف - عبطلاب اًراح ناك نإو - نويبرفلاو انيس ماد انتم نحس

 اذإف - ًادراب ناك نإو - كمسلا محلو ةوقب نحس خنز اذإف ًافيطل لادتعالا ىلإ ناك نإو - زوللاو

 ظ . ةوقبأ نحس َحْلُم
 نايضتقي نارمأ اهيفو ةبّكرم ةلع تناك نإ اهنإف «ةدرفم ةّلع هيلع بّرجملا نوكي نأ :يناثلاو

 ناك اذإ «هلاثم ةقيقحلاب كلذ يف ببسلا ردي مل عفتف «ءاودلا امهيلع برجف ٠ :ةيداضتم نيعالع
 نوقيراغلا نأ مكحي نأ بجي مل :ةامح كلازذ '"ةقوقيراخلاا هانيقسف ةيمغلب ىّمح ناسنإلاب
 هغارفتسا وأ ةيمغلبلا ةداملا هليلحتل عفن امنإ ىسع لب ؛ ءىمحلا يهو ةراح ةّلع نم عفن هنأل دراب
 ضرعلاب طولخم «تاذلاب عفن ةقيقحلاب اذهو ءىّمحلا تلاز «ةداملا تدفن املف ءهايإ

 . طع 6,60 ىّمحلا ىلإ سايقلابف «ضرعلاب امأو «ةداملا ىلإ سايقلابف «تاذلاب امأ
 مكحي مل «ًاعيمج امهنم عفني ناك نإ ىتح ةداضملا ىلع بّرج دق ءاودلا نوكي نأ : : ثلاثلاو

 «ضرعلاب رخآلا نمو «تاذلاب امهدحأ نم هعفن ناك امبرو ءامهدحأ جازمل جازملا داضم هنأ
 راح ضرم ىلع هانبّرج اذإو ءنخسيو «عفني نأ دعبي مل دراب ضرم ىلع هانبّرج ول «اينومقسلاكا
 ةقث ةبرجتلا اندفت مل كلذك ناك اذإف ءءارفصلا غارفتساب عفني نأ دعبي مل (1ءراهنس 16962 بغلا ىمحك

 . ضرعلاب رخآلا لعفو «تاذلاب نيرمألا دحأ لعف هنأ ملعي نأ دعب الإ «هتدورب وأ هترارحب
 نإف «ةّلعلا ةوق نم اهيواسي ام اهب ًالباقم ءاودلا يف (126 م»©2) ةوقلا نوكت نأ : عبارلاو

 ىف اهلامعتسا دنع تناك امبرو ءةّببلا اهيف رثؤي الف ام ةّلع ةدورب نع اهترارح رصقت ةيودألا ضعب
 ل و جا لل روحا حا «نيخستلل ةلاعف اهنم فخأ ةدورب

 . لكشي الو ءاودلا ةوق ملعت

 عنقأ ؛هلامعتسا لوأ عم ناك نإف ءهلعفو هرثأ هيف رهظي يذلا نامزلا يعاري نأ : سماخلاو
 لوأ يف نوكي وأ ًاريخأ رهظي امل داضم لعف هنم رهظي ام لوأ ناك نإو «تاذلاب كلذ لعفي هنأ
 نأ ىسع لاكشإو هابتشا عضوم وهف .لعف هنم رهظي رمألا رخآ يف مثا .لعف هنم رهظي ال رمألا

 نخالفلا ريخألا ليلا اان نعرعلاب هب يلح روق الرأ نيت داك «ضرعلاب لعف ام لعف دق نوكي
 . ءاودلا ةوق يف هابتشالاو لاكشإلا اذهو

 )١( ةلكآتملا راجشألا ىف دّلوتت ةدام :نوقيراغلا .
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 دعب هنم رهظ امنإ لعفلا ناك اذإ ىَّوَقُي دق «ضرعلاب ناك امنإ ُهَلْعِف َّنأ (156 عدو5:) سدحلاو

 رصقي نأ لاحتسالو ءوضعلل قالم وهو «لعفل هتاذب لعفي ناك ول هنإف ءوضعلا ةاقالم هتقرافم

 . عنقم يرثكأ مكح وه اذهو «قرافم وهو لعفيو «قالم وهو
 «ضرعلاب يذلا هلعف دعب تاذلاب يذلا هلعف لعفي ماسجألا ضعب نوكي نأ قفتا امبرو 20

 امأو . نخسي لاحلا ىف هنإف «راحلا ءاملا لثم «ةيعيبطلا بلغت ةبيرغ ةوق بستكا ناك اذإ كلذو

 ًادرب ندبلا يف ثدحي هنإف « يضرعلا هريثأت هيف لوزي يذلا يناثلا تقولا وأ , يناثلا مويلا نم

 . هيف يذلا دربلا نم ةيعيبطلا ةلاحلا ىلإ هنم ةبقعتسملا ءازجألا ةلاحتسال ةلاحم ال

 .كلذك نكي مل نإف ءرثكألا ىلع وأ ماودلا ىلع هلعف رارمتسا يعاري نأ :سداسلاو

 . رثكألا ىلع امإو «ةمئاد امإ ءاهيدابم نع ردصت ةيعيبطلا رومألا نأل . ضرعلاب هنع لعفلا رودصف

 زاج «ناسنإلا ندب ريغ ىلع بّرج نإ هنإف «ناسنإلا ندب ىلع ةبرجتلا نوكت نأ : عباسلاو

 ًاراح ناسنإلا ندب ىلإ سايقلاب ءاودلا نوكي نأ زوجي دق هنأ :امهدحأ : نيهجو نم فلختي نأ

 دسألا نم دربأو «ناسنإلا نم نخسأ ءاودلا ناك اذإ ءًادراب سرفلاو دسألا ندب ىلإ سايقلابو

 ىلإ سايقلاب وهو «سرفلا ىلإ سايقلاب دربلا ديدش ''”دنوارلا نوكي نأ نظأ اميف هبشيو «سرفلاو
 سايقلاب تسيل ةيصاخ نيندبلا دحأ ىلإ سايقلاب هل نوكي نأ زوجي دق هنأ يناثلاو .راح ناسنإلا

 هل تسيلو «ةّيمسلا ةيصاخ ناسنإلا ندب ىلإ سايقلاب هل نإف «شيبلا لثم «يناثلا ندبلا ىلإ
 نم ةيودألا ىوق جارختسا يف ىعارت نأ بجي يتلا نيناوقلا هذهف .ريزارزلا ندب ىلإ سايقلاب

 . كلذ ملعاف ةيرجتلا قيرط

 ةثلاثلا ةلاقملا

 سايقلاب ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ فّرعت ىف
 ةعرس نم ذوخأم اهضعب هيف نيناوقلاف «ءسايقلا قيرط نم ةيودألا ىوق فّرعت امأو

 ءاهدومج ءطبو ءاهدومج ةعرس نمو ءاهتلاحتسا ءطب نمو «نخستلاو رانلا ىلإ اهتلاحتسا

 نم ذخؤت دقو «ناولألا نم ذخؤت دقو «موعطلا نم ذوخأم اهضعبو «حئاورلا نم ذوخأم اهضعبو

 . ةلوهجم ىوق ىلع ةحضاو لئالد اهنم بستكيف «ةمولعم ىوقو لاعفأ

 (5مدهعنهد) لخلختلا يف ينعأ رهوجلا ماوق يف ةيواستملا ءايشألا نإف «لوألا قيرطلا امأو

 لبق اهيأ و « نخسأ وهف . عرسأ (1طع طعهأ) ةنوخسلا لبق اهيأ (1طع ممل عمدشانمم) فئاكتلاو

 ءرخآلا نم عرسأ ُنْحْسَي دق ءيشلا نأ «كلذ يف بابسألا دحأ نمو .دربأ وهف . عرسأ ةدوربلا

 راحلا هافاو املف ءُهَدَّرِب ضراعلا دربلا ناك امنإو ءرخآلا نم نخسأ هسفن يف هنأل ءدحاو لعافلاو

 وقم وهو .ةيضرألا هقوس هنم لمعتست .تايطاطبلا ةليصف نم ةيبط ةرمعم باشعأ سنج :دنوارلا )١(

 تايارطضاو ةدعملا ةضومح ةلازإل لمعتسي «ضباق تقولا سفن يفو «لهسم ءمضهلل هبنم .ةدعملل
 دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .كاسمإلاو ريساوبلا جالعل ًاضيأ لمعتسي ءمضهلا

 ١914١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب ءةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش
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 ةوقلاب هيلع لضفو «جراخلا ببسلا يف رخألا ىواس ء«هيف ةيعيبطلا ةراحلا ةوقلا هاطوو جراخ نم
 مالك هليلعت يفف كلذ دعبو «عرسأ دربي يذلا لاح فرعاف اذه ىلعو .نخسأ راصف.«هيف يتلا

 . بيبطلا ريغ تايعيبطلا لوصأ يف ملكتملا هالوتي ليوط

 دشَأ وه يذلا نإف ءافئاكت دشَأ رخآلاو «(8>مةمعتهم) الخلخت ٌدشأ امهدحأ ناك اذإ امأو

 امأو «همرج فعضل عرسأ لعفني هنإف  هّرحو رخآلا درب لثم يف ناك نإو (:صهدهمأهد) الخلخت

 سياقتي نأ زوجيف ءاران لعتشت نأ اهنأش نم يتلا ءايشألاو ءدمجت نأ اهنأش نم يتلا ءايشألا

 ًالاعتشا عرسأ ناك امو «دربأ وهف ءرخآلا ماوقك هماوقو ًادومج عرسأ ناك امو . ضعبب اهضعب
 سايقلاب نخسأو دربأ هنإ ءيشلل لوقن امنإ انألو ءانلق ام لثمل نخسأ وهف ءرخآلا ماوقك هماوقو
 عرسأو دومجلا نم دعبأ اذه ناك اذإف هيف انيف يتلا (1طع ذمصقأع طع2) ةيزيرغلا ةرارحلا ريث 8 ىلإ

 اهيلع نهربُي لوصألا هذهو «ةفصلا كلتب ةيزيرغلا انترارح نع رّنأتلا يف هنأ انيضق :5..«لاعتشالا ىلإ

 فئاكتملا دجو مث «فئاكتلاو لخلختلا يف نائيش فلتخا اذإ امأو .يعيبطلا ملعلا يف يغبني امك

 تدجو نإ كلذكو .ًارهوج نخسأ ةلاحم ال هنأ مكحاف ءًادومج أطبأو ًالاعتشا ّدشأ امهنم
 امبرف ءاّرح ّدشأ ببسلا اذهب هلعجتف ةيضقلا مزجت نأ كل سيلف ءالاعتشا عرسأ اهنم لخلختملا
 لخلختملا تدجو نإ كنأ امك ءهلاعتشا ةعرس ىف ببسلا وه (16 2»6م385:08) لخلختلا ناك

 ناك انمبزفا «ًادزب دشأ تيسلا اذهب هليجتف ةيضعلا مرجت نأ كل سيلفا ( دوه عرشأ امهنن
 ناك نإو هنإف «رمخلا لثم «هلاعفنا ةعرسو همرج فعضل هدومج ةعرس ىف ببسلا وه لخلختلا

 الو رثخي دق نهدلا كلذ لب «نهدلا كلذ دومج نم عرسأ دمجي هنإف «عرقلا نهد نم نخسأ
 ام ءايشألا نمو «(268519) ةروثخ ريغ نم دمجي ام ءايشألا نم نإف ءدمجي بارشلاو .دمجي

 . يعيبطلا ملعلا يف اذه ةفرعمو . دومج ريغ نم رثخي

 ةروثخلل اهلبقأف ءرهوجلا ماوق يف تواست اذإ (186 لءدونإ)) ةروثخلل ةلباقلا ءايشألا امأو

 نم ىتلا ءايشألاو «ّرحلا ىف دمجت امنإ ءايشألا نم ريثكو ءاهدربأ وه دربلا نم (156 كعدقأ!9)

 ءٌرحلاب لحنت اهلك دربلاب دمجت يتلا ءايشألا نأ امك ءدربلاب لحنت اهلك رحلاب كمجت نأ اهنأش
 لوألا فوسليفلا يأرو .«سونيلاج» يأر ىلع بيطرتلاب لحني دربلاو «فيفختلاب دمجي ٌرحلاو
 هنكل نخسأ اهضعب ةيودألا تناك اذإو .رخآ ملع يف كلذ ءاصقتساو ريسي ءيش يف هفلاخي دق
 هنكل «دربأ اهضعب ناك اذإو ءهظلغل هنم دربأ وه يذلا لوبقك دومجلل هلوبق نوكي نأ نكمأ « ظلغأ

 داقعنالاو ةروثخلاو .هتقرل هنم نخسأ وه يذلا لوبق لثم لاعتشالل هلوبق نوكي نأ نكمأ ٌقرأ

 ءاهيف ىتلا ةيضرألا ءايشألا رثخت دق اهنإف «ةدوربلا ىف ةدايز الو «ةرارحلا ىف ةدايز ىلع لدت ال

 م وا لا ل ل

 اهيف ىلغت ةيرانل ةدرابلا ةيئاملا (8:مدهعنهد) لخلخت ام ًاريثكو «ًادراب نوكيو بكرملا لخلختيو

 ليضفلا اذ . (16 لعهوزإ)) ةروثخلا نم (156 ةمعمص) ينملل ضرعي امك ءاهرثختو ةيئاوه اهليحتو

 مسقلا نوكي نأ زوجيف «ةطرفم ةيران اهعم نوكي نأ ةيضرألا عنمت 2 الو «ٌقر يرانلا راخبلا هنع

 يناثلا مسقلا نوكيف ءاهتّوق رهقت ال ةيئاوه اهلخادي نأ ةداحلا كيتا 0

 .ةرارحلا ديدش نوكيف «هرهقت ةيران وأ رادو
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 -نؤكت:نأ نكمي ال هنأ ًادحاو ًائيش اهنم ءابطألا ملعي نأ بجيف «ىرخألا نيناوقلا امأو اذه

 رهوجب الإ .ةصفعلاو ةضماحلاو ةضباقلا الو ءراح رهوجب الإ «ةفيرحلاو ةّرملاو ةولحلا موعطلا
 ماسجألا يف ضيبلا ناولألاو ءراح رهوجب الإ نوكت ال ةّداحلا ةيكذلا حئاورلا كلذكو .هدراب
 يتلا ماسجألا يفو «دراب رهوجب الإ نوكت ال ةبوطر اهيف يتلا (156 ه2 عانأة84 500165) ةدقعنملا

 ضَيِبي دربلا نإف ءدضلاب نيرمألا يف دوسألاو ءراح رهوجب الإ نوكت ال كارفناو ةسوبي اهيف
 .بجاو ٌّقح اذه نإو سبايلا ضّيبيو بطرلا دّوسي ٌرحلاو سبايلا دوسيو بطرلا

 ةحئارلا ىف ًاصوصخو «تالالدتسالا هذه فلتخت دق كلذ لجأل رخآ ببس انهف نكلو
 «ًايلوأ ًاجازتما ةرات ةداضتم رصاتع نم جزتمت دق ةيئاودلا ماسجألا نأ انّيب دق انأ كلذو «نوللاو
 نأ ياكل جارت ذي يل رويس اج رو ىتوورالا ىرع تلي ار مل ل ار
 كلذ هل لصحو ءامعط دا ةسكاوووا «انولاهنو ّقحتسا جازم هل لصح دق نيرصنعلا دحأ نوكي

 نأ زوجي «جازملا كلذل فلاخم داضم جازم هل لصح دق رخآلا رصنعلا نأ امكو . هّقحتسا يذلا
 نحس ال نأ زوجي را ب دا ةحئار وأ نوللا كلذل ادام ثول هن نحتسي نوكي

 حئاورلاو ناولألا جازملا ٌقحتسي ؛ اهنم يتلا دودحلا اهل مولعم ريغو طوبضم ريغ اذه َنإِف ء كلذ هب

 انول ّقحتسا دق ناك نإف «نيمختلا ىلع هلوقي امنإف ءائيش اذه يف ناسنإلا لاق نإ لب ءموعطلاو

 اناك نإو .نينوللا نم بكرم نول يناثلا جزتمملا يف لصح ةّيمكلا ييواستم اناك مث «هل الباقم
 ءةتبلا ًانول يناثلا ّقحتسي مل نإف «نينوللا دحأ ىلإ ليمأ نول يناثلا جزتمملا يف لصح نيفلتخم
 .ىلوألا ةحئارلاو لوألا نوللا وه امهيف دوجوملا ناك «نييواستم اناكو ًامعط وأ ةحئار كلذكو
 ارا يناثلا نولل نكي ملو «ةداضتم ءازجألو نوللا ةمداع ءازجأ ةطلاخملا ترسكتا دق اناك نإو
 زوجيو . .ضيبأ الثم ىري مسجلا كلذ ناكو نّولملل طلاخملا تافنقلا رك رسكي اضيأ اذه نإف

 ناك اذإ هنإف «ىلوألل ةلباقم ىرخأ ةّرق يه لب ءضيبأ وه امب ضيبألا ةوق تسيل هتّوق نوكت نأ
 ةوقلا تناك «(126 ممء:) َةَوَمْلا يف واسم ةيمكلا يف واسم هنأ امك ءنوللا ميدعلا طلاخملا مرجلا

 ةداضملا ةّوقلل ريثأتلا ناك «نّولتملا نم ًاريثك ىوقأ ناك نإو .ةلدتعم نيتّوقلا نيب ةّوق ةلصاحلا
 اذه .ةّرمب راح وهو ًادراب وه نوكي نأ بجوي ًالثم ء«ضايبلا ناكو ضايبلل بحاصملا مرجلا ةوقل
 ةيمكلا ليلق داضم نول هل وأ هل نول ال يذلا اذه الثم ناك اذإ امأو «ةيمكلا ىيواستم ناك اذإ

 ًارهق ةوقلاب هرهقو ءرخآلا كلذ نول يف أرثأ ةّيبلا رثؤي مل «ةوقلاو ةيفيكلا ريثك رخآلا ىلإ سايقلاب
 . ةتبلأ ةدوجو ةوفق هل سيل هنأك ناك ىتح ًاديدش

 سيلأ دحاو ءيشك اطلخ نويبرفلا نم نيلاقثمب هتطلخ ول «نبللا نم لطر يف لاحلا لّمأت
 نوللا همدعألو هناولأل ءامهنم نويبرفلا كردي ال ٌسحلاو «ةياغلا يف انخسم امهنم عمتجملا ناك
 :دراب رهوجب وه ضايبلا اذه نأ انقدص دق نوكيف افرض انقان ىزيامتا «نولل ًامداع ناك.ول

 ضايبلا اذه نأل كلذو ءدراب بورشملا رهوجلا اذه نإ انلق نإ انبذكو ءًادراب نبللا انضرف نإ ًالثم

 هيطيسب دحأل نول وه لب ءعمتجم بورشم وه ام ةهج نم عمتجملا بورشملا اذهل ًانول وه سيل
 يف لاحلا رّوصتي نأ بجي اذكهف ءامهنم سوسحم وه يذلا ةوقلاب بولغملا رادقملاب بلاغلا
 ل لفلفلا لثم ًادراب نوكي نأ هعّقوتنو ءّرحلا ةياغ يف وه يذلا جازتمالا يعيبطلا ضيبألا

 ؟١م ١ج بطلا ىف نوناقلا
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 هذه يه ةروصلا نوكتف «ةعيبطلاب جزتمي دق كلذكف «ةعانصلاب جزتمي يذلا وه اذه نأ امك هنإف

 اهيف رثؤي ّدضلا نم اهطلاخي ام نوكي نأ ىلوألا ام ةسوسحملا تايفيكلا هذه نم نأ الإ ؛ةروصلا
  .ىوقلل ةبلاغ يهف اهيف اهدادضأ سحت ال ةسوسحم ةقداص اهتايفيك تماد ام اهنأو نيب أرثأ
 يف امهدعبو حئاورلا يف موعطلا دعبو «يرثكأ هنأ ىلع لب بجاو هنأ ىلع ال موعطلا يف وه اذهو

 . هب قوثوملا ريغك ناولألا يف وهو «ناولألا

 (156 ٌسحلا ىلإ اهلوصو «بابلا اذه يف حئاورلا موعطلا اهيف تقاف يتلا بابسألا نمو
 الب رثؤت ناولألاو حئاورلاو .ةوق ءاودلا ءازجأ عيمج نم لصوي ام ىلوأ يهف «ةاقالمب 5م5ة:105)

 نم راخب ةحئارلا يذ ءازجأ نم (156 :هم5305) ٌسحلا ىلإ لصي نأ زوجيف ءاهئا زجأ نم ةاقالم

 . (8397220111266) رخبتي الف : هئازجأ فيثك نم راخبلا يصعتسيو « هئازجأ فيطل

 ىلع لدت دق حئاورلا نألو ,«يفخلا بولغملا نود بلاغلا رهاظلا نول هيلإ لصي نأ زوجيو
 ةّرملاو (156 لددتصعمأ) ةفيرحلاو (16 ةءلن4]) ةضماحلاو (156 58/630) ةولحلا ةحئارلا لثم موعطلا

 «ناولألا مث «حئاورلا مث «ةلالد ةَّحِص رثكأ موعطلاف .موعطلل ةيلات حئاورلا تناك ؛(16 ط[[162)

 هدرب عم هترارم يف نويفألا ناك امل ءروكذملا بيكرتلا اذه اهيف عقي ال اضيأ موعطلا تناك ول مث

 ينعأ ءّرحلا بناج يف هنم رثكأ دربلا بناج يف عقي «موعطلا يف عقي يذلا طلغلا اذهو . طرفملا

 معط هل ءاودلا نوككي نأ نم رثكأ اذه نإف ءدراب وهو ةرارحلا ىلع لدي معط هل ءاودلا نوكي نأ

 ناك ولف «ةفناو الاغفأ ريظأو اراثآ ىوقأ لاوحألا رثكأ يف راحلا نأل ءراح وهو ها ناشد

 نأ يرحلاب ناك دقل ؛هلباقي ام درب رسكي اغلبم هتّوق غلبت راح يعيبطلا جازملا يف درابلا طلاخ دق

 لُمْجَي نأب ىلوأو بلغأو غلبأو ذفنأ لاوحألا عيمج يف راحلا ذإ ؛همعط رسكي معط هل رهظي

 نوكيو ٌسحلا يف هيف جازم ال ًاصفع وأ ًاضماح دجت ال كنأك ببسلا اذهلو .حئاورلاو موعطلا

 .يرثكأ ًاضيأ اذه نأ ىلع هجازم بلغأ ىف ًادراب نوكيو ًاعاذلو اًرم دجت امك هجازم بلغأب ًاراح
 ان تيلع ىصتقت نأ نآلا هيدكنت ةوئاقلا اذه فقره ذاق يدي زو نسلوب رشلالا نم ةيردكأ :رغكأو

 يهو «ةعست اهلك ةطيسبلا موعطلا نولعجي مهنإف «ناولألاو حئاورلاو موعطلا يف ءابطألا هلوقي

 يذلا خيسملا (156 ةهكأمأل) هفتلا وهو ءمعطلا مدع وه دحاوو (موعط ةينامث ذب ال ناك نإو

 .:ةايلاك ؛ةّتبلا معط هنم كردي الو معط هل نوكي ال

 ةوقلاب وهو ًامكح وأ «لعفلاب وهو ًامكح قوذلاب هيلع مكحي ام لك معطلاب نومسي مهناو

 امإو «ةقيقحلاب معطلل مداع هفت امإ :نيهجو ىلع وهو .هل معط ال يذلا وهو «ةتبلا لعفني ملو
 وه ٌسحلا دنع هفتلاو «ةقيقحلاب هل معط ال يذلا وه ةقيقحلا يف هفتلاو . ٌسحلا دنع هل مداع هفت

 اذإ مث «هكرديف ناسللا طلاخي «ءيش هنم للحتي ال هفثاكت دشل هنأ الإ ءمعط هسفن يف هل يذلا
 (15ء (ةصودع) ناسللا نإف ءديدحلاو ساحنلا لثم ء«همعط سحأ اهفيطلتو هئازجأ ليلحت يف ليتحا

 ىلعأ يف ةثوثبملا ةبوطرلا ىلإ ريصي ءيش امهمرج نم للحتي ال هنأل ءامعط امهنم كردي ال
 «يوق معط هل رهظ راغص ءازجأ هتئيهت يف ليتحا ولو «قوذلا ٌسح يف ةطساو يه يتلا ناسللا

 . ةريثك ءايشأ اذه لثمو

 يهف «(1طءذهوأما0) هفتلا دعب موعط ةقيقحلاب يه يتلا اهنوركذي يتلا ةينامثلا موعطلا امأو
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 طع ةحولملاو .(156 مادهقءه0هإ) ةفارحلاو ء(16 طئآء5) ةرا رملاو .(16 5:هءاصعةق) ة والحلا

 ءمكطع همدا5200008) ضبقلاو .(156 2080159) ةصوفعلاو .(16 2©لفناإل) ةض ومحلاو «5315659)

 امإو ءايضرأ افيثك نوكي نأ نإ مطلل لماع ا رهرحلا نإ :نولوقيو .(156 عممدت55655) ةموسدلاو

 نأ امإو «ةدراب نوكت نأ امإو «ةراح نوكت نأ امإ هتوقو . .ًالدتعم نوكي نأ امإو ءافيطل نوكي نأ
 ناك نإو .صفع وهف ًادراب ناك نإو ءّرم وهف ًاراح ناك نإ يضرألا فيئكلاو . ةطّسوتم نوكت
 ناك نإو «ضماح وهف ادراب ناك نإو «فيرح وهف ًاراح ناك نإ فيطللاو .ولح وهف ًالدتعم'
 نإو 007 اراح ناك نإ .,فطللاو (156 46هو1097) ةفاثكلا يف طشسوتملاو .مسد وهف الدتعم
 مث «نخس أ فيرحلاو .مالك هفتلا يفو .هفت هنإ اولاق دقف ًالدتعم ناك نإو ءضباق وهف ًادراب ناك
 ّرم هنأك حلاملا مث ءّرملا نم ءالجلاو عيطقتلاو ليلحتلا ىلع ىرقأ فيرحلا َنأل .حلاملا مث ءّرملا
 وأ «سمشب حلاملا نخس اذإ كلذكو .هنوكت وحن نم هانركذ ام هيلع لدي ةدراب ةبوطرب روسكم

 نخسأ ّرملا حلحملاو .قروبلا كلذكو ءاّرم راص ةرارحلا ةوق نم ةرساكلا ةيئاملا ةقرافمب وأ ران

 نوكت كلذلو ءضماحلا مث «ضباقلا مث «دربألا وه (16 2084) صفعلاو .لوكأملا حلملا نم
 ىتح ةيئامو ةيئاوه اهيف ترج اذإف .ديربتلا ةديدش ةصوفع اهيف ًالوأ نوكت ولحت يتلا هكاوفلا

 نيب اميفو «مرصحلا لثم ؛ةضومحلا ىلإ تلام ءجضنملا سمشلا ناخسابو ةيئاوهلاب ًاليلق لدتعت
 ةرارحلا اهيف تلمع اذإ ةوالحلا ىلإ لقتنت مث .ةصوفعب سيل ريسي ضبق ىلإ نوكت كلذ
 - ضماحلا نكل .نوتيزلا لثم ضمحت ريغ نم ةوالحلا ىلإ ةصوفعلا نم لقتنا امبرو «ةجضنملا
 ضيباقلاو صفعلاو .هذوفنو هتفاطلل هنم ًاديربت رثكأ رثكألا يف وهف - صفعلا نم ادرب لقأ ناك نإو

 صفعلاو (1ط6 [ة58ان6) ناسللا رهاظ ضبقي امنإ (156 ة588654(5) ضباقلا نكل .معطلا يف نابراقتي

 ىلإ هتفاثكل مسقني ال هنأ هنيشخت ىلع هنيعي اممو . نطابلاو:رهاطلا نشخيو نعيمي 186 8801

 ناسللا نم هعقاوم قرتفت نيتلاحلا نيتاهلو . ةعرشب ضعبي هضعب محتلي الو ةعرسب راغص ءازجأ
 فالتخا كلذ ىلع نيعيو نشخيف ءاهعضو فلتخيف .هئازجأ يف هضبق فلتخيف ءاسوسحم ًاقارتفا
 ناسللا نادرجي ّرملاو فيرحلاو . لخدأو فطلأ صفعلاو .هتاهاضمو هتتماسم يف وضعلا ءازجأ
 رهوجلا فيطل هنأل «هقيرفتو ههرج صوغي فيرحلاو ؛ناسللا رهاظ درجي امنإ ريا نكل .ًادرج
 :ضاوغ

 ؛ناويح هيف اهنم دّلوتي ةنوفع هنم فرصلا لبقي ال كلذلو .هسباي رهوجلا ليقثف ّرملا امأو
 فيرحلا ةرارح يّوقي اممو ءام نيشخت عم درجي ام ّرملا ةسوبيلو . .ًاناويح هنم فرصلا وذغي الو
 ولحلاو . كلهي نأ نوت يا ّرملا ةرارح ىلع
 ناليزيو .ليلحت ريغ نم هدقعو دربلا هادأ ام لييستب هنانّيليو ناسللا ناطسبي امهالك مسدلاو

 حضني كلذلف «نيخست عم لعفي ولحلاو .نّيب نيخست ريغ نم كلذ لعفي مسدلا نكل «هتنوشخ
 . رثكأ ولحلا

 هنّيليو هلّيسيو هحلصي ءالج ظيلغلا ولجي هنأل ًاذيذل ولحلا راص امنإو :ءابطألا تلاق
 .ةيذؤم ةنوخس نخسي الو «فنعب ةاقالمو لاصتا قيرفتو هعيطقت ريغ نم هدومج ىذأ ليزيو
 اذه يف لصفلا لوقلا امأو .رصخلا ىلع ّبص اذإ ٌرحلا لدتعملا ءاملا ةذل لثم ةذيذل لب



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف :ىلوألا ةلمجلا / يناثلا باتكلا فقل

 .ىذغأ ذلأ وه ام الو ءىذغأ ىلحأ وه ام 5 0 دلو .ةجرد ىلعأ نم مهدنعف

 طئارش ىلإ جاتحي ءاذغلا نأل ءاّم ةوالح ءابطألا دنع ٍذاغ لك يف نوكي نأ نم ّدب ال ناك نإو

 امهيلإ ليحتسملا فيثكلا نكل ! ءولحلل بسانم (©6176350655) مسدلاو اذه .ةوالحلا ريغ ىرخأ

 ؛«ةيئاوه ليلقو ةيئاملاب هاا هام ناك اذإ «ةوالحلا ىلإ ليحتسي ةبسانملا ةرارحلا لعفب

 تذدتشا ةريثك ةيئاوه اهطلاخيو «ةبذعلا ةيئاملاب هفطلت دامع ناك اذإ ةموسدلا ىلإ ليحتسيو

 افيفخ درجي حلاملا نكل ءًادرج (156 هود ناسللا نادُرْجَي حلاملاو ّرملاو .ةيئاملل اهتلخادم

 هنكلو «هتفاطلل ةيوسلاب هئازجأ عيمج ىلإ وضعلل هتاقالم يّدأت هيلع هنيعيو نشخي الو «لسغيو

 فالتخا هيلع هنيعيو .نشخي ىتح اديدع درجي ّرملاو .(1ع 5 022261) ةةفجلاب مف يذؤي

 اذيدنف اعدل ةعذل فيرحلا نكل «ناسللا ناعذلي ضماحلاو فيرحلاو .انلق ام ىلع هعضاوم

 يف ٌرملا لالحنا نم ثدحي خلاملاب يس ذل طش اعذل هعذلي ضماحلاو «نيخست عم

 ةلاحتسا نم ثدحي ضماحلاو . أحلم راص دامرلا ءامك دعنا اذإف .يئاملا (1طع آسقاصأل) هفتلا

 هرهوجو .ةرارحلاو ةبوطرلا ةدايزب (156 284119) ةصوفعلا جضنو «ةرارحلا ناصقنب ةوالحلا

 رهوجو «(156 طتسمانم) ةبوطرلا ىلإ هرهوج نإف ولحلا كلذكو «بطر:رهوج رمألا ةلمج يف
 . (15« ط8لهء55) ةسوبيلا ىلإ (156 26250) صفعلاو ملا

 ةبذاجلا ىوقلاو «هّبحت ةعيبطلاو «ءاذغلا ريثكتو «نييلتلاو ءجاضنإلا :ولحلا لاعفأو

 . هبدجت

 .نيشختلاو «ءالجلا :ةرارملا لاعفأو

 . دتشا نإ رصعلاو ,فعض نإ ضبقلا :ةصوفعلا لاعفأو

 . سبحلاو بيلصتلاو فيثكتلا : ضبقلا لاعفأو

 . ليلق جاضنإو «قالزإلاو «نييلتلا : ةموسدلا لاعفأو

 .نيفعتلاو «عيطقتلاو «ليلحتلا :ةقارحلا لاعفأو

 . ةنوفعلا عنمو «فيفجتلاو «لسغلاو ءءالجلا :ةحولملا لاعفأو

 . عيطقتلاو ءديربتلا : ةضومحلا لاعفأو

 (156 ضبقلاو (156 طئ1©) ةرارملا عامتجا لثم ءدحاو مرج يف نامعط عمتجي دقو

 «ةخيلسلا يف ةحولملاو ةرارملا عامتجا لثمو .ةعاشبلا ىّمستو «ءضّضخلا يف هههاةانه5)

 (156 ةوالحلاو (1طء مدصعءههل) ةفارحلا عامتجا لثمو . (156 طءلهنهءق5) ةقوعزلا وشنسلو

 يف ضبقلاو (1طع مدهوعءهءإل) ةفارحلاو ةرارملا عا امتجا لثمو . خوبطملا لسعلا ىف ف 0655[51766)

 ىضتقم نواعي امبرو «ءايدنهلا يف (16 ةهكامأل) 0 (16 طن1©) ةرارملا عامتجا لشد . ناجنذابلا

 رمخلا نم لخلا يف ةتباثلا (156 ماتصهءمعإ)) ةفارحلاو ةذحلا نإف ؛ ءمعط ىضتقم ةيوقت ىلع نيمعط

 نإو ذيفنتلا ىلع نانيعيف ذفانملا ناحتفي (156 مدصوءمءإ) ةفارحلاو ةدحلا نأل « ايو دشَأ هئالعجي

 ىضتقم قواعت امبرو صوغأ لخلا ديربت ريصيف «هب ٌدتعي ًانيخست انخسي نأ ّلخلا يف اغلبي مل

 نع هتضومح عنمت مرصحلا ةصوفع نإف «مرصحلا يف ةصوفعلاو ةضومحلا لثم ءاهنم .:ريمعط



 نفي ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا ىف : ىلوألا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 ةفاطللا لثمف «نيعملا امأ .ًاداضم ناك امبرو «ةيفيكلل ًانيعم ماوقلا ناك امبرو ءذفانلا غلابلا ديربتلا

 . ةفاسم لقأ هديربت لعجتف لصملا نراقت ىتلا (16 ؛طفءامو55) ةفاثكلا لثمف داضملا امو

 «مرصحلا ءام لثم نامزلا ىلع فرصي مث ءفرص ريغ موعطلا ضعب نوكي نأ ضرعي دقو

 .هريغو صفعلا نم بسري ام ةرثكل هتضومح هيلع تصلخ ةذملا هيلع تلاط اذإ هنإف

 هرّرمي هنإف لسعلا لثم ؛هريغب نامزلا هطلخيف ءأفرص موعطلا ضعب نوكي نأ ضرعي دقو
 هرّرمي «بنعلا ريصع هفيرحت وأ نامزلا ريرمت يّوقي امكو .فيرحتو ريرمت ةدايز نامزلا هفّرحيو
 صنعلا طلتخا اذإو :(76 مدهه50)) ةفارحلا ىلإ اهيف ذخأي مث ,ةجوزمم ةرارم ًالوأ نامزلا

 قالطإ لكل حلصيو «ليلق لهر اهيف يتلا حورقلا لامدإل حلصيو ضبق عم ءالج ناك ءّرملاو
 هيف تسيل ةرارملا تناك نإ ًاديدش ًاعفن (16 :ماهوم) لاحطلا عفنيو .(87060أانق) دلس هببس

 ّرملا نإف «(1ع از؟عم دبكلاو (15ء ة:هدحوعط) ةدعملل عفان هنإف ءةفصلا هذهب ام عيمجو ةقيعضب

 اهترارمب اهنإف تعفن ضبقلا اهقفاو نإف «(186 ؛"نهدو) ءاشحألاب نارضي قلطملا فيرحلاو قلطملا

 ىف لب ءّرملا ضباقلا ىف نوكي دقو .(186؟1هدو) ءاشحألا ةوق ظفحت ضبقلا نم اهيف امبو ولجت

 الو .رصعلاب ةيئاملاو طع زتءالودبب طالع ءارفصلا ليهست ةوق ةرارم ريثك هيف رهظي ال يذلا ضباقلا

 . ةرارملا نم ىوقأ ضبقلا ناك نإ ًاصوصخ «جزللا (756 مالءوص) مغلبلل ةلّهسم ةوق هيف نوكي

 .نيتنسفألاك اذهو

 عفنيو ءوممو ذيذل هنأل انقنأ طع ؟عنو) ءاشحألا ىلإ بيبح وهف 2« ضبق عم ولح لكو

 . لدتعملا هباشي هنأل ءيرملا ةنوشخ

 ةوالح وأ (1551م10) هفت وأ (0176855655) ةموسد هيف تنأك اذإ هضبق وأ هتصوفعب ففجم لكو

 . (517ععاص ة55)

 ةرارم وأ ©دهوع50) ةفارح عم ضبق ناك نإف .محلل تبنم وهف «عذللا عنمي ام ةلمجلابو

 ةبوطر اهيف يتلا (76انلد65:) حورقلل حلصي وهف ءيضرأو ّيران رهوج نم بكرملا وهو (8ن1)
 ىلع اهموعطو اهداوم ىوق بكرت بسحب هذه ىوق بكرتت دقو «لامدإلل أدج حلصيو «ةئيدر
 مالكلا امأو .مهلوصأ ىلع مزلي امو موعطلا يف هلوقن ام اذهف . لبق هانطرتشا يذلا سايقلا

 . مهنم ًاذوخأم ردقلا اذه هيفكي بيبطلاو «يعيبطلا ملعللف ءرومألا هذه يف ققحملا

 يه اهطعسمو اهّمشم نكلو «ةدورب نع ثدحتو ؛ةرارح نع ثدحت اهنإف حئاورلا امأو
 ةّماشلا ةوقلا ىلإ حئاورلا بيرقت يف ةيرثكألا ةلعلا نأل ءرمألا رثكأ يف (786 5620 ةرارحلا

 نأ زوجي دق ناك نِإو «يراخب (13:6560 5انطكاهصعع) فيطل رهوج وه (15ء ةهدعالتنهع م086)

 وه لوألا نأ الإ «ةحئارلا يذ نم ءىش لّلحت ريغ نم ءاوهلا ةلاحتسا ليبس ىلع نوكي
 ,(1طع :9هءامعةو) ةوالحلا ةبنج ىلإ لست وأ ءعذل اهنم سحي يتلا حئاورلا عيمجف «يرتكألا

 ام الإ «ّراح هرثكأ بّيطلاو .ةدراب اهلكف «ةيودن ةيجركو ةضماح ٌسحت يتلاو ةراح اهلكف



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا ىف : ىلوألا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ضف

 .(1ط6ء ةعمسصمانع) هيوافألا عيمج كلذكو ءراح بّيط لكو غامدلا ىلإ ةحئارلا بحصي دربم

 يدهت اهنكل «حئاورلاك تسيلو ءرمألا رثكأ يف فلتخت اهنأ انفرعو اهيف انلق دقف ناولألا امأو
 ضايبلا ىلإ هضعب ناكو «هفانصأ تفلتخا اذإ دحاولا عونلا نأ وهو «ةيرثكأ ةياده دحاو ىنعم يف
 وه ادراب عونلا يف ة عبطلا ناك نإ ضايبلا ىلإ براضلا نإف ءدوسألاو رمحألا غبصلا ىلإ هضعبو
 و درب ّلقأ نيرخآلا ىلإ براضلاو «دربأ
 . ةدرفملا ةيودألا ىوق لاعفأ يف نآلا لقنلف ؛ هتلق يذلا وه يرثكألا نكل «ءايشأ يف

 ةعبارلا ةلاقملا
 ةدرفملا ةيودألا ىوق لاعفأ فّرعت يف

 يه ةيلكلا لاعفألاو .ةيلكلا هبشت ًالاعفأو «ةيئزج الاعفأو «ةيلك الاعفأ ةيودألل نإ :لوقن
 (1طع تعيماناسأهص) عفدلا و (ءمهم2عانمد) بذجلاو (10 هم0)) دي دربتلاو 0 0 22) نيخستلا لثم

 (156 ناطرسلا يف ةعفنملا لثم ةيئزجلا لاعفألاو .هذه هبشأ امو (10 ان1ه62216) حيرقتلاو لامدإلاو

 . كلذ هبشأ امو (1طع 1ءاعدنو) ناقريلا يف ةعفنملاو (©02:360108) ريساوبلا يف ةعقفتملاو هقصعع)

 . كلذ هبشأ امو (10 80) راردإلاو (15ء ل133825062) لاهسإلا لثمف ةيلكلا هبشت ىتلا لاعفألاو

 ةيلعلا هيهات ذ ءةموصخسم تالار ةصوصختم ةارقحأ ىف لاعفأ اهنأل ةيكرح تناك نإودوذهت
 امنإ نحنو . ضرعلاب ال هلك ندبلا اهنع لعفني هنأ عم ءاهررضو اهعفن ّمعي رومأ يف لاعفأ اهنأل
 يه ام اهنمو «لئاوأ يه ام اهنمف «ةيلكلا لاعفألا امأف .ةيلكلاب ةهيبشلاو ةيلكلا اهلاعفأ انهه ركذن
 '  هتازك

 (10 «١ةعص) نيخستلاو (10 ه00) ديربتلا ىه ىتلا ةعبرألا لاعفألا ىه : لئاوألاو

 هذه يه ام اهنمف :ىناوثلا امأ و ء(1طع ها فيفجتلاو (1ط6 يهز واعصتس#) بيطرتلاو

 ةئرقحلا لقمو قارخإلا لقم «ناضقن وأ ةذايز ذكي ةسياقم وأ ةراذقن اهدكل «ايديعب .لاغفألا
 يه ام اهنمو «ةسياقم وأ ةردقم اهنكل تاديربتو تانيخست اهنيعب اهنإف «ةوهبلاو دامجإلا لثمو

 56 قازلإلاو ردخلاو متخلاو ريدختلا لثم هذه نع ةرداص اهنكلو «ىرخأ لاعفأ
 «تايلكلاب ةهيبشلا امأو .كلذ هبشأ امو (16 عادنع) ةيرغتلاو (10 همهه) حيتفتلا و ةععاباتسمانم»)

 يف اهل تافص يف ملكتنف اهلاعفأ يف ملكتن نأ لبقو «قيرعتلاو راردإلاو لاهسإلا لثمف
 ةمولعملا عبرألا تايفيكلا يه اهضعب ءاهسفنأ يف ةيودألل يتلا تافصلا نإ :لوقنف اهسفنأ
 ([56 ةفاطللا هذه يه اهنم روهشملا .ىرخأ تافص اهضعبو ناولألاو حئاورلا اهضعبو
 دومجلاو (186 621168655) ةشاشهلاو (1ط6 ؟15هلنا9) ةجوزللاو (15ع لعصكأا)) ةفاثكلاو (ةمادنأال)

 (50 فشنلاو ةينهدلاو (156 ههل10ة21) ةيباعللاو (1طع 801هه) ناليسلاو (1ط6 ه31831655ال)

 . (1طع عمجتلال) لقثلاو (1طع 163 ةفخلاو 3650ه0)



 ففي ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف :ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 يف مسقتي نأ انيف يتلا ةيعيبطلا ةوقلا نم لعفنا اذإ هنأش نم يذلا وه ؛فيطللا ءاودلاف

 عيمج يف عفنأ ءاودلا اذهو ."''”ينيصرادلاو نارفعزلا لثم ءًادج ةريغص ءازجأ ىلإ اننادبأ
 ينعنو .عذاللا يوقلا ءيشلا فيفجت غلبي  عذل هيف نكي مل نإو  هفيفجت نإ ىتح ؛هتاريثأت

  هنأش نم ءاود لك جزللاب ينعنو «نيسبجلاو ''”عرقلا لثم «هنأش نم كلذ سيل ام فيثكلاب
 امك عطقني الف ءأقلعم دادتمالا لبقي نأ هيف يزيرغلا راحلا ريثأت دنع اهلعف يتلا ةوقلاب وأ لعفلاب
 نأ ريغ نم هعم اكرحتي نأ نكمأ «ةدعابملا ىلإ ناكرحتي نيمسج هافرط مزل يذلا وهو ءدمي
 ةسوبي عم ريسي طغضب اراغص ءازجأ أزجتي يذلا ءاودلا وه شهلاو . لسعلا لثم ءامهنيب ام لصفني

 هؤازجأ كّرحتت ثيحب ريصي نأ هنأش نم يذلا ءاودلا وه دماجلاو .ديجلا ربصلا لثم «ةدومجو

 لثم ًادج دراب ببسب هعضوو هلكش لع تباث لعفلاب هنأ الإ .ضرف عضو يأ نع طاسبنإلا ىلإ
 .لعفلاب لئاس ريغ هنأ الإ ليسي نأ هنأش نم يذلا وه ؛ةلمجلابو .عمشلا

 لب «بلص مرج ىلع ّرقأ اذإ هعضوو هلكش ةلاح ىلع تبثي ال يذلا وه «لئاسلا ءاودلاو

 ءاودلاو .اهلك تاعئاملا لثم ءاهكولس هل نكمملا تاهجلا ىف ىلفسلا ىلإ ايلعلا هؤازجأ كرحتت

 كلت' طلاخبت ءاذجأ هتم تزئمت .يئام مسج يفو ءاملا يف عّقن اذإ هنأش نم يذلا وه يباعللا

 رزب لثم .(156 ؟15:هلنغ») ةجوزللا ىلإ امهنم عومجملا رهوج لصحيو (116 طات220105#) ةيوطرلا

 .ةيرغم اهتيباعل ريصتف ىوشت نأ الإ «قالزإلاب لّهست ةيباعللا روزبلاو . يمطخلاو انوطقلا
 وه فشنلاو . بوبحلا لثم «(0]) نهدلا نم ءيش هرهوج يف يذلا ءاودلا وه ينهدلاو . سبحتف

 ءاملا صوغي نأ ةلاّيسلا تابوطرلاو ءاملا هاقال اذإ هنأش نم يذلا يضرألا لعفلاب سبايلا ءاودلا

 ليقثلاو فيفخلا امأو .ةأفطملا ريغلا ةرونلا لثم «ىري ال ىتح ةيفخ هنم ذفانم يف ذفنيو «هيف

 نام اييبف مالا

 اهعبتن مث ءاّذع اهنم ةروكذملا طئارشلا ىلع تاروهشملا ٌدعن نأ بجيف ةيودألا لاعفأ امأو
 خرم حتفم نّشخم ٌداح للحم فطلم نسم ءاود لاقيف «ةدحاو ةقبط اهئامسأل حورشلاو موسرلاب
 تّبفم (1:81200 عذال قرحم لاَكأ حّرقم ككحم رّمحم حايرلا رساك مضاه عطقم بذاج جضنم

 خفنم بطرم ىرخأ ةقبطو ءرذخم جحفم ظلغم عدار ٌوقم دّربم ىرخأ ةقبطو ءرشقم راك نفعم
 ٌرغم ددسم ضباق رصاع ففجم ىرخأ ةقبطو « سلمم قلزم (156 ان10615) حورقلل خسوم لاسغ

 الإ زوجلا قاروأك هقاروأو طبس هنكلو «نامرلاك يدنه رجش .ىسرافلا «نيشراد» نع برعم : ىنيصرادلا 60

 سواسولا يف ديفي .ةرجشلا لك ال ناصغألا كلت رشق ينيصرادلاو هل رزب الو ءاهل رهز الو قدأ اهنأ

 «لوبلا رديو «ناقريلاو ءاقستساالا عفديو ءدبكلاو ٌةذعملا يوقميو .ةيلقعلا ضارمألا بورض ضععبو

 عم ةدرابلا ماروألا هب ىلطتو .نيعلا ةملظ ولجي هلحكو . جلافلاو ةشعرلل ديفم هنهدو .ريساوبلا نكسيو

 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو أميدق باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا .اهنكسيف نارفعزلا

 ١144١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب

 الو «نيرورحملا عفني .يناربع وأ يمارآ لصأ تاذ ةظفل نم فّرحم ظفل «نيطقللا وأ نيطقيلا وهو : عرقلا )0
 نيلم ءهب نعارلا لسغ وأ ا اذإ عادصلا بهذي ١ شطعلا عطقي هؤام . مغلبلا يروذو «نيدوربملا عفني

 . ١998 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .؛باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةدعملل



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف : ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا شل

 ([065202) قايرت مس لتاق اهلاعفأ بسحب ةيودألا تافص نم رخآ سنجو . متاخ محلل تبنم لمدم

 لك فصن نحنو . (1)1م163[5016) قرعم (1181 8/طتعأت 6211565 001188) ردم لهسم اضيأو ءرهز داب

 ظ . همسرب لاعفألا هذه نم دحاو

 ةرارحب قرأ (156 طاتصسمان2) طلخلا ماوق لعجي نأ هناش نم يذلا ءاودلا وه :فطلملاف

 . جنوبابلاو اشاحلاو افوزلا لثم ةلدتعم

 هريخبتب (1طع طانتنما02) طلخلا قرفي نأ ةناش وه يذلا ءاودلا وه : (1ع عوه]17عهأ) للحملا و

 هنم ينفي ام ينفي هلعف ماودب هنإ ىتح «ءزج دعب اءزج هيف كبتشا يذلا هعضوم نع هجارخإو ءهايإ
 . رتسديبدنجلا لثم هترارح ةوقب

 (1طع طاتت07855) تابوطرلا كّرحي نأ هنأش رم يذلا ءاودلا وه : (156 لعاعرععم) ىلاحلاو

 ءاف لثم «هنع اهدعبي ىتح وضعلا حطس يف (16 مأ165) ماسملا تاهوف نع ةدماجلاو ةجزللا

 .لاج ّرم لكو «ةيلاهسإ ةوق هيف نكي مل نإو «ةعيبطلا نّيلي هئالجب هنإف ٍلاج ءاود لكو . لسعلا
 يف ءازجألا فلتخم وضعلا حطس لعجي يذلا ءاودلا وه : (15ع :هانعطعمنس8) نشخملاو

 ةذشل امإو «فلس ام ىلع هرهوج (20مة1[)) ةفاثك عم هضيبقت ةذشل امإ ءضافخنالاو عافترالا

 سلمأ لصألا يف نشخ حطس نع هئالجل امإو «ءاوتسالا لطبيو عطقيف «هرهوج ةفاطل عم هتفارح

 ةجزل ةبوطر ءازجألا عضو فلتخم نشخ هحطس ؛«ماوقلا نيتم وضع نع الج اذإ هنإف «ضرعلاب
 لثم ءاودلا اذهو «تزربو ةيلصألا ةنوشخلا تجرخ سلمأ ًابيرغ ًاحطس تئدحأو هيلع تلاس
 دلجلا يف هلقأو فيراضغلاو ماظعلا يف وه امنإ ءنيشختلا يف اهلعف روهظ رثكأو «كلملا ليلاكأ

 . (1طع ةلكتم)

 لخاد يف ةعقاولا ةداملا كّرحي نإ ههنانك نم يذلا ءاودلا وه : (1طع 0عمطوأمدعهأ) حتفملاو

 «نويلاسارطف لثم يلاجلا نم ىوقأ اذهو «ةحوتفم يراجملا ىقبتل جراخ ىلإ ذفانملا فيوجت
 هنأل وأ ءدعب عطقملا ىنعم ملعتسو . عطقمو فيطل هنأل وأ «لذحمو فيطل هنأل اذه لعفي امنإو

 فيطل لكو «حّتفم فيطل ّرم لكو حّتفم فيرح لكو ءدعب لاّسغلا ىنعم ملعتسو «لاّسغو فيطل
 . حّبفم ضماح فيطل لكو ءالدتعم وأ ةرارحلا ىلإ ناك اذإ حّبفم لاّيس

 ماسملا ةفيثكلا ءاضعألا ماوق لعجي نأ ةناش نم يذلا ءاودلا وه : (156 8ظءادعنمو) يخرملاو ظ

 نم اهيف ام عافدناو «عسوأ (156 من165) ماسملا ريصت نأ كلذ نم ضرعيف «هتبوطرو هترارحب نيلأ

 .ناّتكلا رزبو ثبشلا داّمض لثم «لهسأ لوضفلا

 نخسم هنأل ءاجضن طلخلا ديفي نأ هنأش نم يذلا ءاودلا وه : (156 70ءمانالع) جضنملاو

 «فنعب للحتي الو حضني نأ ىلإ طلخلا سبحت ةضباق ةوق هيفو «لادتعاب (8162غ مءملنعأدع)

 .قارتحالا وهو «هسباي نم هبطر قرتفيف
 اميف هتفرع دقو ءامضه ءاذغلا ديفي نأ هنأش نم يذلا ءاودلا وه : (15ع لنععقأنل©) مضاهلاو

 . فلس

 ًايئاوه ًاقيقر حيرلا ماوق لعجي نآ ةناش نم يذلا ءاودلا وه : (ههعصتم2197©) حايرلا رساكو



 ضخ ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا ىف :ىلوألا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 . باذسلا رزب لثم «هيف نقتحي امع ضفتنيو ليحتسيف « هميهجتو هترارحب

 ءوضعلا حطس نيب اميف هتفاطلب ذفني نأ هنأش نم يذلا ءاودلا وه :(156 هنااند©) عطقملاو
 ةنيابتم احوطس هئازجأل ثدحي كلذلو «ءهنع هيربيف هب قزتلا يذلا جزللا (1طغ طتصمان2) طلخلاو

 نييجتكسلاو لدرخلا لثم هب ثْيشتملا عضوملا نم اهعافدنا لّهسيف ءاهايإ هحيسقتب لعفلاب
 لك دعبو ,«فتكملا ءازإب فطلملاو «ظيلغلا ءازإب لّذحملا نأ امك «قزتلملا جزللا ءازإب عطقملاو

 ىل ل ءائيش طلخلا ماوق يف لعفي نأ عطقملا طرش نم سيلو ءركذلا يف هب نرق يذلا اهنم

 .لّوألا ماوقلا لثم ىلع اهنم دحاو لكو  ءازجأ هقّرف امبرف .هلاصتا

 (1طع طانت77201055) تابوطرلا كّرحي أ هنا نم يذلا ءاودلا وه : (156 2[:ةءانا©) بذاحلاو

 بذجلا ديدشلا ءاودلاو .رتسديبدنجلا لثم «هترارحو هتفاطلل كلذو «هيقالي يذلا عضوملا نيا

 ( 8 طعنت 21520 لصافملا عاج وأ و (5كه6ءه) اسنلا قرعل آد عفان قمعلا نم.بذجي يذلا وه

 . اهسباحم نم ءالسلاو كوشلا عزني اهبو «ةيقنتلا دعب ًادامض ةرئاغلا

 لاصتالا يف ثدحت «ةفيطل ًادج ةذافن ةيفيك هل يذلا ءاودلا وه :(1طء خامسا عذاللاو
 ٌّسحتو «هدارفناب دحاو لك ٌسحي الف «رادقملا رّيغتم ًاريغص عضولا براقتم ددعلا ريثك ًاقّرفت
 . هسفن لخلا وأ لخلاب لدرخلا داّمض لثم .دحاولا عضوملاك ةلمجلا

 هيقالي يذلا وضعلا ةح نأ هنا نم يذلا ءاودلا وه : (16 رنطء13068) رمحملاو

 لك ءاراكلا دهر: دعيت هووهاظ عادي ًايوق اتي ديلا مدلا وق بالحر نحن .ءايوق انيخبست
 . يكلل ًابراقم ًالعف لعفت ةرّمحملا ةيودألاو .'''نامدرقلاو جندوفلاو نيتلاو لدرخلا

 ىلإ بذجي نأ  هنيخستو هبذجب  هنأش نم يذلا ءاودلا وه : (156 هانءط-5026) كحملاو

 ريغ مارجألا بالص ةيبغز كوش هناعأ امبرو حرقي نأ غلبي الو ؛ةّكاح ةعاذل ًأطالخأ ماسملا
0 

 ةلصاولا تابوطرلا للحيو « ينفي نأ ةناش نم يذلا ءاودلا وه : (16 ن16ء5311976) حّرقملاو

 (7رذالبلا لثم ةحرق ريصي ىتح هيلإ ةئيدرلا ةداملا بذجيو «(156 ةانف») دلجلا ءازجأ نيب

 (156 طالخألا فيطل للعي نأ هنا نم يذلا ءاودلا وه : (1ط6 طانصن»ع) قرحملاو

 .نويبرفلا لثم اهتيدامر ىقبتو طان301055)

 رهوج نم صقني نأ هحيرقتو هليلحت نم غلبي يذلا ءاودلا وه : (126 «20519) لاكألاو

 . راجنزلا لثم محللا

 فءازجأ رّغِص ءأرجحتم أطلخ فداص اذإ يذلا ءاودلا وه : (756 ازاطهانتمنو تّتفملاو

 .هريغو يدوهيلا رجح نم ةاصحلا تّتفم لثم ءهضرو

 )١( تاتابنلا نم عون :انامدرقلا .

 . ةريزكلا هبشي يبشع تابن :جكيبكلا (9)

 :ةاوجلا تلك لو: رمتلا نون هبشي ةرمك تاب :رذالبلا. :(*)



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف : ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا -

 جازم وأ وضعلا جازم دين نأ هنا نم يذلا ءاودلا وه : (156 ماداتع[6ءانا»#) نفعملاو

 نوكي نأ حلصي ال ىتح ليلحتلاب هتبيوطر (1هممعء#) جازمو (156 هدعده) وضعلا ىلإ رئاصلا حورلا

 ةدساف ةبوطر هيف ىقبي لب «هتبوطر للحيو «هلكأي وأ هقرحي نأ غلبي الو ءوضعلا كلذل اءزج
 .هريغو ''”ايسفاثلاو خينرزلا لثم اذهو «نفعيف «ةيزيرغلا ةرارحلا ريغ اهيف لمعي

 ًاقارحإ (156 ةاعنه) دلجلا قرحيو ؛ محللا لكأي يذلا ءاودلا وه :(156 هدددوانه يواكلاو

 يف ماق ول لئاس طلخ ىرجمل اًدس دلجلا كلذ رهوج ريصيف «ةممحلاك هلعجيو هبلصيو ًافّمجم
 لثم ءاهوحنو (156 4:16565) نييارشلا نم مدلا سبح يف لمعتسيو ةشيركشخ ىمسيو «ههجو

 .راطقلقلاو جازلا

 دلجلا ءازجأ ولجي نأ هئالج طرفل ةنايش نم يذلا ءاودلا وه :(126 م66162) رشاقلاو

 . امهوحنو (15612120) فلكلاو (156 ؟ةاناذه0) قهبلا عفني ام لكو دن وارلاو طسقلا لثم «ةدسافلا

 . فورعم :(16 ءمهاند8) دّربملاو

 عنتمي ىتح هجازمو وضعلا ماوق لذعي نأ ةناش نم يذلا ءاودلا وه : (1طع ؛هدنع) يؤقملاو

 موتخملا نيطلا لثم هيف ةيصاخل امإ «تافالاو هيلإ ةبصنملا (156 ةانم6:8060065) لوضفلا لوبق نم

 هاري ام ىلع ءدربأ وهام نخسيو ,نخسأ وه ام دّربيف ءهجازم لادتعال امإو «قايرتلاو
 .درولا نهد يف «سونيلاج»

 ةثاش نم يذلا ءاودلا وهو .(156 106[30:[3) بذاجلا داضم وه : (156 :عمءا1324) عدا رلاو

 لئاسلا دّمجيو ةبذاجلا هترارح رسكيو هماسم قيضيو هب هفكيف ءادرب وضعلا يف ثدحي نأ هدربل
 بنع لثم هلوبق نع وضعلا عنميو ءوضعلا ىلإ (106800108) ناليسلا نع هعنميف ؛هرّثخي وأ «هيلإ
 . (1طع ةدءالتصوو) مار وألا يف بلعثلا

 ماوق ريصي نأ هناك نم يذلا ءاودلا وهو ةفقطلملا ةانفم وه : (156 (طنءاععمنمع) ظلغملاو

 .هتطلاخمل امإو «هراثخإب امإو «هدامجإب امإ « ظلغأ (156 طانصماد#) ةيوطرلا

 (1طع حضنملا و (1طع لنععو) مضاهلا داضم وه : (156 3176ءاعل هتاط ؟ةطقز) جحفملا و

 «(1طء طمغذهه866) يزيرغلا راحلا لعف هدربل لطبي نأ هتاف نم يذلا ءاودلا وهو ؛ءمءات؟©)

 . جيضن الو مضهنم ريغ ىقبي ىتح (156 طاتستمال) طلخلاو ءاذغلا يف اضيأ بيرغلاو

 ليحي نأ ىلإ وضعلل هديربت نم غلبي يذلا درابلا ءاودلا وه :(156 طهمم580 ردخملاو

 الف .هرهوج يف اظيلغ هجازم يف ادراب سحلاو ةكرحلا ةوق هيلإ ةلماحلا حورلا رهوج
 نيا لبقي الف .ءكلذك وضعلا جازم ليحيو 0156 موزنعطتع ؟ةعان1أ) ةيناسفنلا ىوقلا هلمعتست

 . جلبلاو نويفألا لثم «(156 موزلعطنع ؟2هانلغ9) ةيناسفنلا ىوقلا

 . فورعم : ( 156 طانتق6أأ17©) َِْْط رملاو

 اهيف لعف اذإ .ةظيلغ ةبيرغ ةبوطر هرهوج ىف يذلا ءاودلا وه : (1طع 82دلعه#) خفنملاو

 . باذسلا تابن غمص :ايسفاثلا 231



 يرش ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا ىف : ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ممجو . ''!ايبوللا لثم احين لاجتتلا لب .ءةعرسب للحتي مل ء(1ط6 طم؛ زمم266©) يزيرغلا راحلا

 هتبوطر لوألا مضهلا ليحي ام ةيذغألاو ةيودألا نم نكلو «نيعلل راض عدصم وهف «خفن هيف ام
 ةبوطرلا نوكت ام هنمو .ءاعمألا يفو اهيف هخفن لالحناو ةدعملا يف هخفن نوكيف «حيرلا ىلإ
 ىلإ ائيش (16 ة:همصهءط) ةدعملا يف لعفنت ال  خفنلا ةدام يهو - هيف يتلا ةيلضفلا (1طع طاتصمان5)

 ىقبيو اهضعب لب .(156 ة(همدهءط) ةدعملا يف اهتيلكب لعفنت الو أ «(1طء ؟55:ءا5) قورعلا درت نأ

 (1طع ةهددقعط) ةدعملا يف هتيلكب لعفني ام اهنمو .(1567655615) قورعلا يف لعفني ام اهنم

 قورعلا ىلإ ذفني لب .(1ط6ة(هصةءط) ةدعملا يف هتمرب للحتي ا ولو ا ليحتسيو

 هعمف هطلاخي اًمع ةبيرغ ةيلضف ةبوطر هيف ءاود لك ةلمجلابو .اهيف ةيقاب هتيحيرو (1267655619)
 . ظعنم هنإف (156 755615) قورعلا يف خفن هل ءاود لكو ءريجرجلا رزب لثمو ليبجنزلا لثم ( خفن

 ةلعفنم ةّوَقب لب .هيف ةلعاف ةوقب ال ولجي نأ ةنأش نم ءاود لك وه : (156 ةقطن88) لاسغلاو

 ةبوطرلا :(269هانا»ث مم62 ةلعفنملا ةّوقلاب يدنعا .ةكرحلا اهنيعت (8620ان6 م01865)

 ىلع ىرج اذإ فيطللا لئاسلا نإف «.(16 8هونهه) ناليسلا :ةكرحلاب ىنعأو «(156 طانصمان#)

 ريعشلا ءام لثم «هناليسب اهلازأو (1طع ةنموءءلانع70ع5) لوضفلا دع طرب نال .«قورعلا تاهوف

 . كلذ ريغو حارقلا ءاملاو

 تايوطر طلاخي يذلا بطرلا ءاودلا وه : (156 لنءانهع 01 اطع انلع655) حورقلل خسوملاو

 .لامدإلاو فيفجتلا عنميو رثكأ اهريصيف « حورقلا

 ىتح هيف سبتحم ىرجمل قالم مسج حطس لبي يذلا ءاودلا وه : (156 !نطءءقهأ) قلزملاو

 نع كّرحتي مث .هتطلاخمب هنم دافتسملا اهنيلل (156 80158) ناليسلل لبقأ هءازجأ ريصيو هنع هئربي

 . هلاهسإ يف صاجإلاك (16 ه«مانلوزا#ء م0/62) ةعفادلا ةوَقلاب وأ : يعيبطلا اهلقثب اهعضوم

 وضع حطس ىلع طسبني نأ هنأش نم يذلا جزللا ءاودلا وه : (1طع ة20هأطتض8) سلمملاو
 هيلإ ليست وأ ةنريختلا نوكنش نيلفا هب مسجلا كلذ رهاظ ريصيف .حطسلا سلمأ اطاسبنا نشخ

 . طاسبنالا اذه طسبنت ةيوطر

 . هفطلو هليلحتب تابوطرلا ينفي يذلا ءاودلا وه : (156 0ءوأهعهأ076) ففحملاو

 ىلإ ءازجأ ةكرح طرف وضعلا ىف ثدحي يذلا ءاودلا وه : (1ع ةقاضتم عع ضبراقلاو

 ْ يراجملا ّدسنتو اهعضوم يف فئاكتتل عامتجالا
 نأ ىلإ ءازجألا هعمجو هضيبقت نم غلبي يذلا ءاودلا وه : (156 ةمطنسعاع#) رصاعلاو

 لاصفنالاو (1طء همهصم:ءعونطاللاإ)) طاغضنالا ىلإ اهللخ ىف ةميقملا ةقيقرلا تابوطرلا ٌرطضت

 ْ . (1طغع 01510ع241602)

 ىف هتيرغتل وأ «هتسوبيو هتفاثكل سبتحي يذلا سبايلا ءاودلا وه : (156 هطئامتعهأ) ددسملاو

 ْ . (1طع ءصطمآنك) ددسلا اهيف ثدحيف ذفانملا

 دبكلل ةيوقم .«لوبلل ةردم .« باصعألل ةئدهم مست م .ةيذغم ةينرقلا ةليصفلا نم يونس ىعارز تابن : ءايبوللا ()

 .18489١ا/ «.توريب «ةفرعملا راد . يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . سايركنبلاو



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف : ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا نيف

 ىلع اهب قصتلي ةجزل ةريسي ةبوطر هيف يذلا سبايلا ءاودلا وه :(16 ةوعلاناندة20) يرغملاو

 اداس ايرغم راص رانلا هيف لعف اذإ - قزلم لايس جزل لكف ؛«لئاسلا سبحيف اهدسيف «تاهوفلا

 انما

 ةعقاولا (156 طتصمان# ةبوطرلا فثكيو فّمجي يذلا ءاودلا وه : (16 طءةلئدو) لمدملاو

 لثم ؛رخآلاب امهدحأ قصليف «ةجوزللاو ةيرغتلا ىلإ ريصي ىتح نيرواجتملا ةحارجلا يحطس نيب
 .ربصلاو نيوخألا مد

 ىلع دراولا مدلا ليحي نأ هنأش نم يذلا ءاودلا وه : (26 8هوط عمم»ةصه) محلل تبنملاو

 . فيفجتلاب هايإ هدقعو هجازم هليدعتل امحل ةحارجلا

 ريصي ىتح ةحارجلا حطس فمجي يذلا ففجملا ءاودلا وه :(156 ءماناهان© متاخلاو

 ءاود لك وهو ؛يعيبطلا دلجلا تبني نأ ىلإ (756 150:06:5) تافآلا نم هنكت هيلع ةشيركشخ

 . عذل الب ففجم نيلعافلا يف لدتعم

 نويبرفلاك دسفم طارفإ ىلإ جازملا ليحي يذلا وه :(156 2:21 كهده) لتاقلا ءاودلاو

 .نويفألاو

 . شيبلاك هيف ةيصاخب لب .طقف ةذاضملاب ال جازملا دسفي يذلا وه : (156 مدنةهه) مسلاو

 ىلع ظفعحي نأ هنأ نم ءاود لك امهف : (156 56207 رهزدابلاو (15ء (طء,13ع2) قايرتلاو

 قايرتلا مسا نأكو ءهسفن نع (116 م015ه2) مسلا ررض اهب عفديل هتحصو هتوق حورلا

 نم تاتابنلا نوكت نأ هبشيو «ةعيبطلا نع ةعقاولا تادرفملاب رهزدابلا مساو ؛«ىلوأ تاعونصملاب

 نأ ًاضيأ هبشيو رهزدابلا مساب تايدععلاو « (1طع طعمه عه) قايرتلا مساب قحأ تاعوتضتملا

 . قرف ريثك امهنيب نوكي ال
 : (1طع طنل20110) قّرعملاو (152غ 5طتعط ههدتكعد 2هبذسع) ٌردملاو (1طع قاطقماتع) لقهسملا امأ و

 يف عفان هنإف «ءناجنروسلا يف امك .ءضبقلا عم لاهسإلا هيف عمتجي ءاود لكو «ةفورعم اهنإف
 ىرجم قّيضتف ردابت ةضباقلا ةّوقلاو «ةداملا بذجتف ردابت ةلّهسملا ةّوقلا نأل «لصافملا عاجوأ

 عفني لدتعم هنإف «ضبق هيفو للحم ءاود لكو «ىرخأ اهفلخت الو ةّذاملا اهيلإ عجرت الف «ةداملا

 لك «ليلحتلاو ضبقلاو (156 مااهوص ة«ةالنهعو) ةيمغلبلا ماروألاو اهجّئشتو لصافملا ءاخرتسا

 ةلّهسملا ةيودألاو . سبيلا ٌدتشا ليلحتلاو ضبقلا عمتجا اذإو «فيفجتلا يف نيعي امهنم دحاو

 « (16 :هدنلدعو) لفثلا ففجي رمألا رثكأ يف 0 نإف «لاعفألا ةعنامتم رمألا رثكأ ىف ذ ةّردملاو

 ةعفان اهنإف «ةدّربم ةّوقو ةنُحخسم ةّوق اهيف عمتجت عمتجت يتلا ةيودألاو .(56 منه لوبلا لّلقي لّهسملاو

 نخل اميو ء عدرت ضبقت امب اهنأل اهئاهتنا ىلإ اهدعصت يف (16 طمأ 5ءالتهسق) ةراحلا ماروألل

 عمتجت يتلاو ءةديج ةفلصا ىلا نو دا ؛دربلا عم ةيقايرتلا اهيف عمتجت يتلا ةيودألاو . لّلحت

 لك عضتف مسقت ةت يتلا ةّوقلا امأو . اريج نم رثكأ بلعلا ةدورب نب عفت + ةرارحلا عم ةيئايرتلا اهي

 الو ءوضعلا ىلإ ٌبصنت يتلا ةّداملا بناج يف ةللحملا ةّوقلا عضت 7 ال ىتح هقحتسم ءازإب جازم

 . ىلاعت يرابلا ريخستب ةمهلملا ةعيبطلا يهف ١ «هنع 0 ةداملا بناج يف ةدّربملا
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 ةسماخلا ةلاقملا

 .جراخ نم ةيودألل ص رعت ماكحأ يف

 خبطلا لثم كلذو «ةعانصلاب اهل ضرعت يتلا لاوحألا ببسب ماكحأ اهل ضرعي دق ةيودألا

 نم نإف .ىرخأ ةيودأ راوج يف عضولاو ءدربلا يف دامجإلاو لسغلاو «رانلاب قارحإلاو قحسلاو

 ةيودأب اهتجزاممب اهماكحأ رّيغتت دقو «؛لاوحألا هذه نم اهل ضرعي امب اهماكحأ رّيغتي ام ةيودألا
 . ىرخأ

 ةفيثك ةيودأ ةيودألا نم نإ : لوقنف .ةيودألا بيكرت يف مالكلاب هبشأ كلذ يف مالكلا ناك نإو

 "'دنوارزلاو ربكلا لصأ لثم ٠ «خبطلاب اهيلع فينعت لضفب الإ خبطلا يف اهاوق لسرت الف «مارجألا

 .:فللذ هيشأ امو "”ةانؤنلاو

 لثم «تدّعصتو اهاوق تللحت اهب فنع نإف «لدتعملا خبطلا اهيفكي ةلدتعم ةيودأ اهنمو

 :ةفتشأ انو سودوخ وطسأ لثمو «(1طع لفدعءانع) لوبلل ةّردملا ةيودألا

 ةءالغإ ىلع ديز نإف ءاهيفكي خبمطلا ىندأ لب «لدتعملا خبطلا اهخبطب غلبت ال ةيودأ اهنمو

 تلطب هخبط ديجأ اذإ هنإف «نوميتفألا لثم ءرثأ اهل قبي ملو خبطلاب تقرافو اهتّوق تلّلحت ةدحاو
 هير

 الثل قفرلا ةياغب قحسي نأ بجيف ءاينومقسلا لثم .«ًالصأ هتّوق قحسلا لطبي ام ةيودألا نمو

 قفوأ ةيوطرلا يف اهليلحتو ةفصلا هذهب اهرثكأ غومصلاو .اهتّرقل ةدسفم ةرارح قحسلا نم اهلاني
 رغص هلك سيل هنإف «لطبت اهلاعفأ نإف ؛ .اهقحس يف طرفي يتلا ةيودألا عيمجو ءاهقحس نم

 لعفي ال دح ىلإ مسجلاب ناضقنلا:غلبي نأ زوجي لب «هرغص ةبسن ىلعو هردقب هتوق ظفح مرجلا

 نأ بجي ءام ةكرح كّرحت مسج ةّوق ناك اذإ سيل هنإف ءائيش هّصخي يذلا هلعف نم هدعب مسجلا

 يف المح نولقني سفنأ ةرشع لثم ءالصأ ًائيش هنع كّرحتملا كلذ كّرحي مسجلا كلذ فصن نوكي

 فصن هنولقني نأ نع الضف ًائيش هنولقني ةسمخلا نوكي نأ بجي سيلف ءاخسرف دحاو موي

 ىلع نوردقيف «ةدرفم ةسمخلا هلانت ىتح درفأ دق لمحلا كلذ فصن نوكي نأ ًاضيأ الو « خسرف

 فصنلاو «ةلمجلا وه ذإ ءالصأ ة ةوقلا فصن نع لعفني ال لقنلل لباقلا نوكي نأ نكمي لب ءاهلقن

 هكيرحتل دعم ريغ رخآلا فضنلاب لصتم هنأل دارشالا ةلاح يف هلي اعناهعبقت نم لباق ريخايتب

 الو .هلثم رغصلا يف ًالعفنم هدجت هتوق تّلقو ءاودلا مرج رغص املك سيل كلذلو دوف هيف

 اموق نأ ىلع . ةّنبلأ العف ربكألا نع لعفنملا يف لعفي هرغص ةبسن ردقب وه نوكي نأ بجي ًاضيأ

 .:ةراتكتما دعك ال نأ ىلإ برقأ تابكرملا يف مهلوقو «ةوقلاو ةروصلا لطبي ريغصتلا نأ نوري

 نإف. «لعفلا نم رخآ عون ىلإ لقتنت نأ نكمأ ءاهقحس يف طرفأف ام لعف اهل ناك اذإ ةيودألاو

 ةيئاملل ًاغرفتسم ريصيف كلذ نع زجعي لفث وأ طلخ (8:ة0د2808) غارفتسا ىلع ىوقت ًالثم تناك

 .:ةحئارلا بيط تابن :دنوارزلا )١(

 . نيصلا نم بلجي ربغأ هنول تابن :دابنرزلا (0)



 ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف : ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا نفل

 ًاريثك ناك اذإ هيف فقي يذلا ريغ وضع يف ةعرسب لصحيف ءذفنأ ريصت اهرغصل اهتّوق طوقسل
 ينويكلا طالخا قيس ىف طرفأ نأ قفتا ذأ : «سونيلاج» ىكح امك «هيف هنع هلعف ردصيف
 نحس: ىف غلاتي ال نأ بحب «ةعيبطلل قلطم هتعيبط يف وه ام دعب (كذادءان© لوبلل اًردم بلقناف

 ًاصوصخو ءرهاوجلا ةفيثكلا ةيودألا قحس يف غلابي نأ بجي امنإ لب ءرهاوجلا ةفيطللا ةيودألا
 نم ةلومعم تناك اذإ ةئرلا ةيودأ لثم «ةكرحلا ةليقث ةفيثك تناكو ةديعب ةياغ ىلإ اهذيفنت ديرأ اذإ
 .اههبشأ امو جنذاشلاو ناجرملاو ؤلؤللاو دسبلا

 اهنمو «هتّوق نم صقنيل فرحي ام ةيودألا نم نإف : (16165 01 طاتعتسو) قارح-إلا ماكحأ امأو

 تقرحأ اذإ اهنإف ءاهتلدتعم وأ «رهاوجلا ةفيطللا ةداحلا ةيودألا عيمجو .هتوق يف دازيل قرحي ام
 .راطقلقلاو تاجازلا لثم ءاهيف نكتسملا يرانلا رهوجلا نم للحتي امب اهتذحر اهّرح نم صقتنا
 لثم «ةداح ةّوق اهديفي قارحإلا نإف «ةّداح الو ةراح ريغ اهتوقو ةفيثك اهرهاوج يتلا ةيودألا امأو
 ضارغأ دحأل قّرْحُي ءاودلاف .ًاداح لاحتسا قرحأ املف «هيف ةدح ال رجح تناك اهنإف. ةةروتلا
 نأل امإو .فيثكلا هرهوج فيطلتل امإو «ةّدح دافي نأل امإو «هتّدح نم رسكي نأل امإ :ةسمخ
 :هرهوج يف ةءادر لطبت نأل امإو نضسلا اهب

 ليإلا نرقو ناطرسلا :ثلاثلا لاثمو «ةرونلا :يناثلا لاثمو ءراطقلقلاو جازلا :لوألا لاثم
 ىلوأ ًاضرقم لمعتسي نإو «بلقلا ةيوقت يف لمعتسي هنإف .مسيربإلا :عبارلا لاثمو .قرحي يذلا
 «قرحيف ةبوعصب الإ ًايفاك ًاغلبم هئازجأ ريغصت نم ضيرقتلا غلبي ال هنكل ءًاقرحم لمعتسي نأ نم
 ام ءاود لك بلسي هنإف لسغلا امأف .ةاصحلل هلامعتسا ضرغ يف برقعلا قارحإ : سماخلا لاثمو
 .ةطرفملا ةرارحلا دعب هب دربي ام هنمف . هلدعيو هنم نكسيو :بفطللا ناكلا رغوشلا ىروطلاك

 .ةلوسغملا ةرونلا لثم ءاهنع هئربي لسغلا نإف «ةيران قارحإلا نم دافتسا يضرأ ءاود لك اذهو

 ظ .اهقارحإ لوزيو «ةلدتعم ىقبت اهنإف
 ىتح اهليقصتو هئازجأ ريغصت نم نكمتلا هنم ضرغلا لب .طقف هديربت ضرغلا سيل ام هنمو

 يف ءاصقتسالا لثم «دارت ال ةوق هقرافتل لسغي ام هنمو .ءاملا يف ايتوتلا قحس لثم ةياغلا غلبي
 ظ . ةيثغملا ةوقلا اهقرافت ىتح دروزاللاو ينمرألا رجحلا لسغ

 نإ ًادرب دادزتو لطبت هيف ةفيطللا ةوقلاف ءدمج ءاود لك نإف : ([ط6 ه416(2مور) دومحلا امأو

 ليحتست ىتح ةبيرغ تايفيك ةرواجملاب بستكت دق ةيودألا نإف «ةرواجملا امأو .رهوجلا دراب ناك
 تيتلحلا ةرواجم نم اهتدافتسال ريثأتلا ةراح ريصت ةدرابلا ةيودألا نم ًاريثك نإف ءاهلاعفأ
 ريثأتلا ةدراب ريصت ةراحلا ةيودألا نم ريثكو .ةراح ةيفيك كسملاو رتسديبدنجلاو نويبرفإلاو

 ةيودألا رمأ نم اذه ملعي نأ بجيف .ةدراب ةيفيك لدنصلاو روفاكلا ةرواجم نم اهتدافتسال

 . ضعب ةرواجم نم اهضعب ةفلتخملا سانجألا بنتجيو

 اهلاعفأ لطبت ةراتو «:ةجزامملاب اهلاعفأ يّوقت ةيودألا نإف :ةجزامملا ماكحأ امأو
 .ةلّهسم ةوق هيف نوكي ةيودألا ضعب نأ :لوألا لاثم .اهلئاوغ لوزتو حلصت ةراتو «ةجزامملاب

 لثم ةّوقب تلعف نيعملا اهنراق اذإف .يوق نيعم اهعبط يف اهل سيل ذإ نيعم ىلإ جاتحت اهنأ الإ
 رضح ام غرفتسيف .ديدش ليلحت ىلع ىوقي الف ةذحلا فيعض هنكل ؛ةلهسم ةوق هل نإف ءدبرتلا



 ناي ةيودألا رمأ نم ةيعيبطلا نيناوقلا يف :ىلوألا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 عرسأو ًايجاجز ًادراب أجزل ًاريثك ًاطلخ هئدح ةنوعمب لهسأ ليبجنزلا هب نرق اذإف .مغلبلا قيقر نم

 ةفيطللا ةيودألاو لفلفلا هنراق اذإف .(156 كندم2062) لاهسإلا ءيطب نوميتفألا كلذكو .هلاهسإ

 ةوق اهعم نأ الإ ء«ةيوق ةضباق ةوق هيف دنوارزلا كلذكو «ليلحتلا ىف هنيعت اهنأل ةعرتست لهسأ

 طلخي دقو ءًاديدش ًاضبق ضبق ايقاقألاب وأ :مرألا نيطلاب ظاخم نإفا ءاهلعف نم: ضقت ةحفقت

 طلخي دقو «بلقلا ىلإ اهذفنيل دسبلاو روفاكلاو درولا عم طلخي نارفعزلاك ؛ةقرذبلاو ذيفنتلل
 لعفلا اهيف متي ةّدم دبكلا يف اهسبحيل ةذاّمنلا تافطلملاب طلخي لجفلا رزب لثم كلذ دضل
 ىلإ كّرحي لجفلا رزبف «لعفلا مامت لبق تلجعتسا اهتفاطلب دبكلا يف ذفن اذإ يذلا دوصقملا
 . ةداضملاب (156 ؟55615) قورعلا ىلإ كّرحتي ام طبثيف «ءيقلا

 نيتوقب نكلو .ًادحاو ًالعف نالعفي ناءاود نوكي نأ لثمف :ةجزامملاب لطبت يتلا امأو
 قبسي مل نإو ءالعف لعف لعفلا ىلإ قبسأ امهدحأ نوكي نأ قفت هنا نإف ءاعمتجا اذإف «نيتداضتم

 لّهسم جليلهلاو نيسلفلاب يعم يلا دو .جليلهلاو جسفنبلا لثم اعنامت ءرخآلا امهدحأ

 قبس نإف ءالطابت اعم امهالعف ةداملا ىلع درو اذإف .(156 ه0ه06ه5109)) فيثكتلاو رصعلاب

 هيلع درو مث ءنّيلف جسفنبلا قبس نإو «لعف امهدحأل نكي مل جسفنبلا هيلع درو مث «جليلهلا
 . ىوقأ لعفلا ناك رصعف جليلهلا

 هنأ الإ ءّىعملا يقنيو لّهسي ربصلا نإف «لقملاو ءاريثكلاو ربصلا هلاثمف : : ثلاثلا امأو
 ءاريثكلا هبحص اذإف ءضباق لقملاو .رغم ءاريثكلاو . ط6 ؛©55615) قورعلا هاوفأ حتفيو جحسي

 نيناوق هذهف «ةمالس تناكف .قورعلا هاوفأ لقملا ىّوقو ربصلا هدرج ام ءاريثكلا ىّرغ «لقملاو
 .اهلامعتساو ةيودألا عئابط ةفرعم يف ةعفان ةلثمأو

 ةسداسلا ةلاقملا

 اهراخّداو ةيودألا طاقتلا ىف

 . ةيناويح اهضعبو «ةيتابن اهضعبو «ةيندعم اهضعب «ةيودألا نإ :لوقنف

 ىصربقلا دنقلقلا لثم .اهب ةفورعملا نداعملا نم ناك ام اهلضفأ .(156 معهع62]) ةيندعملاو

 نأ بجي لب .(156 ةانقه8ع طاتقت0ان5) بيرغلا طلخلا نع ةّيقن نوكت نأ مث 1 .ينامركلا جازلاو

 دي نطو اول ل رياقام نق يوم قرشا رمزجلا رهط ارك
 ءرهز اهنمو «نابضقو لوصأ اهنمو «روزب اهنمو «قاروأ اهنمف «(15 ماه: ةيتابنلا امأو

 مجحلا نم اهذخأ مامت دعب ىنتجت نأ بجي قاروألاو .وه امك تابنلا ةلمج اهنمو ءرامث اهنمو
 روزبلا امأو .رشتنتو طقست نأ نع ًالضف ءرسكنيو اهنول رّيغتي نأ لبق اهتئيه ىلع اهئاقبو اهل يذلا
 نأ بجيف لوصألا امأو . ةيئاملاو ةجاجفلا اهنع شفنتو اهمرج مكحتسي نأ دعب طقتلت نأ بجيف
 يف ذخأت ملو تكردأ دقو ىنتجت نأ بجيف «نابضقلا امأو .قاروألا طقست نأ ديرت امك ذخؤت
 حيتفتلا دعب ىنتجي نأ بجيف رهزلا امأو . (156 هههكنأوأهه) جنشتلاو ([طع ص2 2شاغ6ه) لوبذلا

 اهكاردإ مامت دعب ىنتجت نأ بجيف رامثلا امأو .(156 ؛211) طوقسلاو (156 684158) لّبذتلا لبقو ماتلا
 .هرزب كاردإ دنع هتضاضغ ىلع ذخؤي نأ بجيف هتلمجب ذوخأملا امأو .طوقسلل اهدادعتسا لبقو



 ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا نسف

 دشأ هكاوفلاو ءالتما رثكأو نمسأ روزبلاو ًالبذت.لقأ نابضقلاو اجّئشت لقأ لوصألا تناك املكو

 وهف «ةنازر عم ناك نإ لب «فاصقنالاو لوبذلا عم ينغي ال مظعلاو .:دررعحأ نيف ةقزرأو اراثكا

 دهعلا برقو ءاوهلا ةيوطر لاح يف ينتجملا نم لضفأ ءاوهلا ءافص يف ىنتجملاو .ًادج لضاف

 .ةيربلا نم ىوقأ ةيلبجلاو ءرثكألا يف امجح رغصأو ةيناتسبلا نم ىوقأ اهلك ةيربلاو .رطملاب

 يتلا نم ىوقأ ءاهانج تقو بيصأ يتلاو ءاهريغ نم ىوقأ تافرشمو جوارم اهبناجم يتلاو
 «ىكذأ هتحئارو رهظأ همعطو عبشأ هنول ناك املكو .رثكألا بلغألا يف اذه لكو .هنامز ئطخأ

 لكم «ةدودعم ةيودأ نم ىنثتسي ام الإ ءثالث نينس دعب فعضي شيشحلاو .هباب يف ئوقأ وهف

 فافجلا لبق داقعنالا دعب ىنتجت نأ بجيف «غومصلا امأو .ءاقب ةدم لوطأ امهنإف «نيقبرخلا

 لك نم ىوقألا نكلو «نويبرفإلا ًاصوصخ نينس ثالث دعب ىقبت ال اهرثكأ ةوقو «كارفإلل ّدعملا
 قيتعلا نم فيعضلا موقي نأ كشوأ «يوقلا يرطلا زوعأ اذإف «هتدوج ىلع هئاقب ةدم لوطي ةقبط

 . هماقم ءيش لك يف فيعضلا

 اهححصأ راتخيو عيبرلا نامز يف ةباشلا تاناويحلا نم ذخؤت.نأ بجيف «تايناويحلا امأو

 تاناويحلا نم ذوخأملا ىلإ تفتلت الو «ةاكذ دعب عزني ام اهنم عزني نأو ءاضعأ اهّمتأو ًاماسجأ

 يف بيبطلا دنع ةديتع نوكت نأ بجت يتلا ةّيلكلا نيناوقلا يه هذهف .اهل ثدحت ضارمأب ةتّيملا
 ةيودألا عئابط ىلع ملكتن نأ ديرنو «ةيناثلا ةلمجلا يف ذخأن انإف نآلاو .ةدرفملا ةيودألا رمأ
 تامالعلل ادقفت اهرثأ عّبتت اذإ اهتفرعم اننكمي نأ نم ةبيرق يه:يتلاو اندنع ةفورعملا ةدرفملا

 ةروكذملا حاولآلا بّترنو ءطقف يماسألا ىلع الإ اهنم فقن انسل ةيودأ ركذ لمهنو ءاهل ةحيحصلا

 . اهغابصأب

 ةيناثلا ةلمجلا

 ةدعاق نايب ىلإو حاولا ةدع ىلإ اهانمسق
 ةدرفملا ةيودالا ناب يف

 ىلع لدن نأ ديرن انين نحو ءاهانبتر يتلا حاولألا بيت رت ىلع ىلوألا ةلمجلا يف انللد دق

 امأو . اهني ىلا ءانمألا يلعو ةدعافلا ىف ةروكدملا :حاولألا ف حول لك يف ةعقاولا رومألا

 الو ؛ غابصألاو باوبألا ليصفت ىلإ جاتحت يتلا اهدعب امو رهاظ:اهرمأف «ىلوألا ةعبرألا حاولألا

 باوبأ يف اندجو ام اندروأ لبا «كلذ لعفن مل انإف «هانددع ام دعءءاصقتسا انفلكت دق انأ نئظت

 . اهب ٌصتخت ام ًاماكحأو عفانم اهانركذ يتلا ةدرفملا ةيودألا

 .«فيطل :صاوخلاو لاعفألا حول «غابصألا اهلخدت يتلا حاولألا هذه نم :لوألا حوللاف

 حئفم ءسلمم ءنّشخم ؛يرغم «يلاج «للحم «قزلم ءفثكم «فطلم.«فاشن «جزل «فيثك
 هدفا نردحم 6 قدم ؛عدار ءعذال «بذاج «حايرلا رساك .عطقم « يحرم .قورعلا هاوفأ حتفي

 سباح «قّرعم ؛مدلل فصم «ئفطم «ضباق ءرصاع «قاّرم لاّسغ..« خفنم لخلختملاو: ءوخرلل

 ءءاذغلا ريثك «هايملا هررض عفدي «سوميكلا مومذم «سوميكلا دؤمحمم :«قرعلا سباح. «مدلل



 نا ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 نم عفني «طلخ لك ىلإ ليحتسي .طلخلا ءيدر ءءاشحألا يّوقي .ءاضعألا يّوقي «ءاذغلا ليلق

 ررض عفدي ؛مغلبلا دّلوي «ءارفصلا ررض عفدي ؛ءارفصلا دّلوي ءءادوسلا دلوي .ءادوسلا ضارمأ
 .اهنيعيو ةلّهسملا 5 .ءاوهلا يف هلعف : ةبيرغ لاعفأ «خياشملا قفاوي .مغلبلا

 (756 ؛ةاناذئه دوسألا قهبلا نم عفني «''"عوفسلا ليزي ءرّدكي يّقني :ةنيزلا يف يناثلا حوللاو

 ءابوقلا نم صربلا ثدحم «(16 16ا11006522) صربلا نم (1ع اه ع حض ذولا نم ءمنعمد)

 ثدحي («(156 28180 فلكلا ثدحي .«شمنلا نم .(16 2180 فلكلا نم .؛(15 مص عمنممم)

 فقاقش نم .نوللا رمحي .ةفشلاو هجولا قاقش نم .يردجلا راثآ نم .حورقلا راثآ نم شمنلا

 بذجي  «ندبلاو طبإلا ةحئار نتني .«ندبلاو طبإلا ةحئار نم ؛ليلاثلا نم ءمشولا علقي .مدقلا

 .رخبلا ثروي ءرخبلا نم فيألا ةحئار نم «نانسألا علقي «نانسألا ولجي .كوشلاو ىلبسلا

 ثروي .ماذجلا نم .(16 >طنا(108) سحادلا نم عمني .لمقلا ثروي .لمقلا نم .«لزهم «نمسم

 طقنلا نم «ةلّكأتملا رافظألا نم «ةّجوعملا رافظألا نم ءرافلا ناننسأ نم .(156 16م:059) ماذجلا

 دوسي .ةهكنلا بّيطي «نوللا نسحي «(156 165115) ةيصخلا ظفحي . يدثلا ظفحي ءاهيف ضيبلا

 «رعشلا دعجي ءرعشلا يوقي ءرعشلا رمحي .رعشلا رثكي ءرعشلا لوطي ردا عب «رعشلا

 عجحي «راثتنالا نم «ةيحلا ءاد نم .قاقشلا عنمي (بلعتلا ءاد نم ؛ .رعشلا قمشي هيا رعشلا طنش

 . رعشلا تبني .قلحي ؛ .علصي ءرثني .علصلا

 (156 ةراحلا مار وألا نم : (156 مان0165[5) روثبلاو (1طع ة8:ءالن285) ما روألا يف ثلاثلا حوللا و

 «بصعلا ماروأ نم «ةنطابلا ماروألا نم «(1طع م10 5:ءااته85) ةدرابلا ماروألا نم . « 20[ 5:ءااتس 85)

 ءدبكلا ماروأ نم ءءاملا ةرثك نم .طبإلا تحت ماروأ نم «نينذألا ماروأ ل .«لضعلا ماروأ نم

 115 ةناثملا مرو نم .(16205]1) محرلام اروأ نم (تنضقلا ماروأ نم «.لاحطلا ماروأ نم

 نم «؛ينومغلفلا نم (ةدعقملا مرو نم 2 (02ءط]أ5) ةييقنالا مرو نم .يدثلا مرو نم 6« ءالذأ15[1)

 نم ؛ةيدهشلا نم «ريزانخلا نم ءبلصلا مرولا نم «ناطرسلا نم «ةخفنلا نم .ءوخرلا مرولا

 رانلا نم «تاطافنلا نم «ةيسرواجلا نم .يرشلا نم «.ةلمنلا نم .ةرمجلا نم «ةنطابلا تااليبدلا

 ماروألا دلوي «ةنّيللا روثبلا نم .فصحلا نم ؛ةيحرقلا ماروألا نم ءنوعاطلا نم .ةيسرافلا

 .ناطرسلا دّلوي «ةبلصلا ماروألا دّلوي «ةوخرلا ةدرابلا ماروألا دل وي (ةراحلا

 نم «ةيعاسلا حورملا نم : (1طع 01205 هضم اطعم ان16655) حورقلاو حارجلا يف عبارلا حوللاو

 نم «حورملا خسوي .ةخسولا حورقلا نم ١٠م « (1طع ةءمانع ان1ءم25) ةنفعلا حورملا نم «ةثيبخلا حورقملا

 نم عفني .متخي .دئازلا محللا بهذي .«محللاب تبني .لمدي «ديشدلا نم «(21165) ريساوبلا

 .ماظعلا يف يسرافلا رانلا نم ءءاضعألا نمعت عنمي «ةلكآلا نم ءرانلا قرح نم .ةكحلاو برجلا

 عنمي «يوادوسلا برجلا نم ؛حرّقتملا ةهبجلا رشقت نم «عّرقتلا نم ,تاشيركشخلا نيلي
 .ةئرلا حورق نم «نعتلا نم ءاضعألا

 .نوللا رّيغت : عوفسلا (0١)

 5م ١ج بطلا يف نوناقلا



 ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا مسا“

 نم . خسفلا نم «(8طعاتتصةندمن) لصافملا عجو نم : لصافملا تاالآ يف سماخلا حوللاو

 بصعلا ءاوتلا نم «(26:3188) بصعلا عجو نم :ءايعإلا نم «ضرلا نم , يثولا نم « كتهلا

 «بصعلا سبي نم «ةدزابلا بصعلا للع نم . لصافملا ةبالص نم «(16 68156 04 طع 2657©)

 - «ةبرضلاو ةطقسلا «رهظلا عجو «بصعلا ٌرضي ,ءبصعلا حورق ءبصعلا مرو «باصعألا يّوَقي
 مدقلا عاجوأ ءعلخلا عاجوأ «قوتفلاو ليقلا ء«علخلا ءةشعرلا ؛جلافلا دذمتلا «جّئشتلا

 ظ ظ . عباصألاو

 عادصلا نم راحلا عادصلا نم : (0:عدمو ه4 طع طعول) سأ رلا ءاضعأ يف سداسلا حوللا و >

 غامدلا يف ديزي «سأرلا يّوقي ء.عدصي «فيعضلا غامدلا ٌرضي ؛ةضيبلا نم «ةقيقشلا نم «درابلا

 «تبسي «سأرلا لفثي «غامدلا ددس حتفي «سأرلا يف حايرلا للحي «غامدلا يّقني .(156 :ةند)

 «ةتكسلا نم عفني «ةوقللا نم عفني عرصلا كّرحي ؛عرصلا نم عفني ءركسلاب ئطبي ءدسي ؛مونيو
 «نونجلا نم عفني ؛عزفلا نم ءايلوخيلاملا نم عفني «تابسلا نم عفني ءردسلاو ءراودلا نم عفني

 نم ءراحلا ماسرسلا نم عفني «سغرثيل نم عفني «مهريغو نايبصلل مونلا يف عزفلا نم عفني
 يودلا نم عفني ءرامخلا نم عفني «نايسنلا ثروي .ظفحلا يّوقي ءدومجلا نم ,«يرهسلا تابسلا
 حورق نم عفني «نذألا مرو نم عفني «نذألا عجو نم عفني «شرطلاو ممصلا نم عفني «نينطلاو
 نم عفني «ساطعلاب بهذي «سطعي «فعري ؛فاعرلا نم عفني «ماكزلاو لزاونلا نم عفني ءنذألا
 ةبالص نم «نانسألا يّوقي «باعللا ناليس عنمي «مفلا ضارمأ نم عفني ؛عالقلاو مفلا روثب
 نانسألا عجو نم عفني «ماظعلا نم روشقلا جرخي «ةشعرلا نم ؛لصافملا رجحت نم «لضفلا

 نم عئفني .ناسللا ماروأ عفني . سرضلا نم عفني .نسلا علق لهسي .«نانسألا طقسي ؛(1ءءاط ةءط©)

 .ةرسعلا ةيمادلا ةثللا حورق نم عفني «عدفضلا

 «لبسلا «نمزملا دمرلا ءراحلا دمرلا : (018355 0؛ طع © نيعأ ءاضعأ يف عباسلا حوللاو

 ءظوحجلا نم «ضايبلا نم «ةقرزلا نم ءرضخلا راثالا ةفرطلاو ىذقلا نم «(156 انلمع7) حورقلا

 نم لزاونلا عنمي ءرصبلا يّوقي «عمدلا بلجي «ةينرقلا ةبوطر نم «ةعمدلا نم «ةينرقلا ظلغ نم
 نول رّيغت «ةقدحلا لاوز ء.صمرلا «ةرفظلا «ءاملا ناولأ «ءاملا لوزن «قارحنالا قيضلا راشتنالا

 ,'”ةرتشلا «قانرشلا ء«ءاسجلا «نافجألا ىف برجلا ءرهجلا «ءاشغلا ءهرصبلا فعض ؛«ةيديلجلا
 يف لمقلا «ةفّوجملا ةبصعلا لاصتا قّرفت «جنيدرولا «بدهلا راثتنا ءيذؤملا رعشلا ؛قالسلا
 .ةرثبلا «ةليبدلا «ةقدولا «ةريعشلا ءرعشلا بالقنا «ةكحلا ءدربلا «ةتوتلا «ةلمنلا ,نافجألا
 .ةيديلجلا رّيغت «ةيضيبلا رّيغت ءءوتنلا ,.خلسلا «ةرفحلا «ناطرسلا

 ردصلاو (1© ان1دع:) سفنلا ءاضعأ يوقي :ردصلاو سفنلا ءاضعأ يف نماثلا حوللاو

 نم «ةاهللاو نيتزوللا ماروأ نم عفني .سفنلا ءاضعأ رضي «سفنلا ءاضعأ يّوقي 156(2 هع51)

 نم .«سفنلا باصتنا نم ءوبرلا نم «ءسفنلا تافآ نم ؛قلعلا نم «ةحبذلا نم «قيناوخلا

 «توصلا نالطب نم .«ءتوصلا نشخي .توصلا ةنوشخ نم .ءردصلا نشخي ءردصلا ةنوشخ

 )١( لفسألا نيعلا نفج ءاخرتسا :ةرتشلا .



 اسرع 4 ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمحلا / يناثلا باتكلا

 «بنجلا تاذ نم «نمزملا لاعسلا نم «سبايلا لاعسلا نم ءتوصلا نسحي «توصلا يىفصي

 ءمدلا ثفن نم «باجحلا حورق يّقني «لسلا نم «ةّدملا ثفنو حّيقتلا نم ءةثرلا تاذ نم
 .جازملا ءوس نم .مهفلا يكزي .بلقلا يّوقي «ةئرلا نم دماجلا مدلا نم «بنجلا عاجوأ نم

 ناقفخلا نم «راحلا ناقفخلا نم ءيشغلا نم «بلقلل درابلا جازملا ءوس نم «بلقلل راحلا
 .نبللا رزغت «يدثلا ماروأ ءباجحلا عجو نم ء«درابلا

 ءمضهلا ءيسي مضهي ؛ةدعملا فعضي ؛ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ يف عساتلا حوللاو

 «نايثغلا نم «قاوفلا نم عفني ؛ةدعملل ءيدر .ةدسافلا ةوهشلا نم «ةوهشلا طقسي ؛ةوهشلا قتفي

 ددس حتفي .ةدعملا غبدي «ةدعملا عذلي .ةدعملا ئحربي «يشجي .ءاشجلا نم .بركي «ينغي

 نم «ةدعملا عجو نم عفني «ةدعملا خفن نكسي «ةدعملا خفني «شطعلا نكسي «شطعي ؛ةدعملا
 ؛دبكلا ددس نم ءدبكلا عجو نم ءدبكلا رضي ءدبكلا يّوقي «ةدعملا يف مرولا نم «ةدعملا قلز
 نم ءدبكلا بلصي ءدبكلا ةبالص ؛«ةدرابلا دبكلا ماروأ «ةراحلا دبكلا ماروأ ءدبكلا ددس ثروي

 نم ؛(156 260هصنهل) ىَقزلا ءاقستسالا نم ؛(186 1هاعمنو) ناقريلا ثدحي ءرفصألا ناقريلا
 ثروي «(16 8-50 ىلبطلا ءاقستسالا نم ؛(156 عمدع53] 050م5ال) ىمحللا ءاقستسالا

 نم .لاحطلا ةبالص 5270 ه1 طع ةماءع») لاحطلا مرو نم .«لاحطلا عجو نم «.ءاقستسالا

 . لاحطلا ةخفن نم ؛(1ط6 طةعاع زروان2016) ةوزمألا ناقريلا

 لّهسي «ةئيدرلا طالخألاو ةبوطرلا لّهسي «رارملا لهسي :ضفنلا ءاضعأ يف رشاعلا حوللاو

 .برذلا نم ؛لاهسإلا نم عفني «لقعي ؛مدلا لّهسي .حيرلا لّهسي ؛ةيئاملا لّهسي ؛ءادوسلا

 حورق نم «جحسلا نم ءءاعمألا يف ئطبي ؛ءاعمألا قلز نم .؛ةضيهلا ثروي «ةضيهلا نم جحسي

 مرو نم ؛راحلا جنلوقلا نم «درابلا جنلوقلا نم ءريحزلا نم ء.صغمي ؛صغملا نم ؛ءاعمألا

 جنلوقلا نم ءزاربلا نتني ءزاربلا نتن نم ؛ءاعمألا عاجوأ نم «ناديدلا نم «سواليإ نم ؛ءاعمألا

 ةقرح «لوبلا سابتحا نم ءامهّردي .,ثمطلا ردي «لوبلا ٌردي «يمرولا جنلوقلا نم «يحيرلا
 :ةيلكلاب رضي «ةيلكلا يّوَقي ٠ .حيقلا لوب ؛مدلا لوب ؛لوبلا سلس «لوبلا ريطقت ؛ ةلوبلا
 «ةيلكلا عجو («ةناثملا ماروأ ؛ةيلكلا ماروأ «ةاصحلا «.ةناثملا ةصح «ةيلكلا ةصح «سطينايد

 يوقي «ةناثملا ءاخرتسا «ةناثملا عجو ءاهتكحو ةناثملا برج («ةناثملا حورف ةيلكلا حورق

 عفني « ثمطلا سبحي ءمحرلا ئقني .محرلا ناليس سبحي .محرلا عجو «ةناثملاب رضي ؛ةناثملا

 .محرلا نخسي «محرلا مف قانتخا ءمحرلا مف مامضنا ؛محرلا ةبالص نم ؛محرلا م اروأ نم

 عنمي «لبحلا ىلع نيعي ءمحرلا حورق نم «محرلا روثب نم «محرلا حاير نم عفني «محرلا قّيضي
 ةميشملا جرخي «هطقسيو نينجلا جرخي «نينجلا لتقي «نينجلا ظفحي ءمقعلا ثروي ؛لبحلا
 عفني «ظعني ؛مالحألا لّلقي «ينملا للقي «ينملا رثكي ءهابلا جّيهي ءءاسفنلا يّقني «ةدالولا لهسي
 .ةدعقملا يّوقي «ةدعقملا جورخ نم «بيضقلا حورق نم «بيضقلا ماروأ نم «سوماسارف نم

 ريساوب نم .ةدعقملا عاجوأ نم .ةدعقملا قاقش نم ؛«ةدعقملا حورق نم ؛ةدعقملا ماروأ نم عفني

 .ةدعقملا ريساوب نم ءاهجورخو ةدعقملا ءاخرتسا نم «ةدعقملا نم مدلا ناليس نم .ةدعقملا

 ةدرابلا تاّيمحلا نم «ةراحلا تاّيمحلا نم : (16 666:5) تاّيمحلا يف رشع يداحلا حوللاو



 ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 0

 «ةبئانلا نم «عبرلا نم «ةقبطملا نم «ةقرحملا نم ءّبغلا نم ؛«ةطلتخملا تاّيمحلا نم «ةنمزملا

 . ضفانلا نم «ٌبغلا رطش نم «ةقيتعلا ىمحلا نم «ةيموي تاّيمح نم «قدلا نم «ةيئابولا نم
 .ماوهلا درطي .ماوهلا لتقي رهزداب قايرت : (156 م015055) مومسلا يف رشع يناثلا حوللاو

 «نويفألا نم «ناركوشلا نم «ىعفألا ةرارم نم «لبنسلا نورق نم «شيبلا نم «لتاق ءاود ءّمس
 قئناخ نم ءرمنلا قئاخ نم «حيرارذلا نم ء«رطفلا نم «لثاملا نم «كترملا نم .جنبلا نم

 نم ؛برقعلا نم «ىعفألا نم «تاّيحلا عسل نم ءرافلا لتقي «يرحبلا بنرألا نم «بئذلا
 ناسنإلا ةضع نم .«بلكلا بلكلا ةضع نم ءرسنلا ةلمق نم «ةدارجلا نم توبكنعلاو «ءاليترلا

 «ةينيمرألا ماهسلا نم «ةمومسملا ماهسلا نم «يلاغوم «سرع نبا «يرحبلا نينتلا نم «بلكلا
 ءانيفو دقو ءاندعو يذلا حاولألا ركذ نم اندرأ ام اذهف .قوقدملا انوطق رزب نم «لهالهلا نم

 . ةروكذملا ةدعاقلا ركذن نأ انل ناحو

 نيمسق اهانمَسقف ة-عاقلا اَمأ ةدعاقلا

 ىرخأ ةذع حاولا ةركذت ىف :امهنم لوألا مسقلا

 ًاحاولأ اهيف ةعيبطلا انتعانص يف ةلمعتسملا ةدرفمذا ةيئزجلا ةيودألا تلعج دق ينأ ملعاف
 ىف ةعانصلا هذه ىبلاط ىلع لهسأ نوكيل ًاروئسذو ًانوناق كلذ تلعجو ءاهغابضأب ةغوبضم

 - .كلذي ّرضي امو اهنطابو اهرهاظ ءاضعألا نم وضع لك يف ةدرفملا ةيودألا عفانم طاقتلا
 . اهتايهام فيزعتو ةدرفملا ةيودألا ءامسأل :لّوألا حوللا تلعجف

 . اهنم دّيجلا رايتخال : يناثلاو

 . اهعئابطو اهتايفيك ركذل : ثلاثلاو

 (10 عاانع) ةيرغتلاو جاضنالا لثمو ليلحتلا لثم «ةيلكلا اهلاعفأو اهلاوحأ صاوخل : عبارلاو

 صاوخو ىلوألا ةلمجلا ىف اهانركذ ىتلا لاعفألا هلل هبشأ امو (10 2226ة(طع512) ريدختلاو

 .هطاقتلا لهسي ىتح غبصب ةباتك اهنم دحاو لكل تلعجو ءاهل تناك نإ ىرخأ

 (156 ؟ةانانهم) قهبلا ةلازإ وحن دلجلا ىف امأ .ةنيزلاب قلعتت ىتلا اهلاعفأ ىف :سماخلاو

 هليوطتو هظفح وحن (15ءطهنم) رعشلا ىفو «(1طع ة/ةقاق) ليلآثلاو (1طع 10 صربلاو

 رعشلا وأ (156 ةاتد) دلجلا يف عقيب 52 لك ىلع تملعأو .ةنيزلا يف لخدي امو هديوستو

 عيمج طقتلي ىتح لوادجلا يف هبلط كلذب لهسيل ةيغبص ةمالعب رخأ ءاضعأ وأ «(156 طهن#

 .ةعرسب اهيف عقي يلا ةدرفملا ةيودألا

 لك اضيأ دجتو «(186 م10500165) روثبلاو (15ء ة:ءالانصع) ماروألا يف اهلاعفأ يف سداسلاو

 .اهنم دحاو لك ٌصخت غابصأب هيف ًاروكذم فنص
 (1طع ؟ةعاتتعو) روسكلاو (156 #>هانه05) تاحارجلاو (1طع ان10655) حو رقلل كلذك : عباسلا و

 . اهغابصأب ةغوبصم
 . كلذك ةغوبصم باصعألاو لصافملا ضارمأل : نماثلاو



 م4 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . اضيأ ةغوبصم اهلك (0عده5 ه؟اطع ط34) سأرلا ءاضعأ ضارمأل : عساتلاو

 . (02عدص5 ه1 اطع ءالع) نيعلا ءاضعأ ضارمأل : رشاعلاو

 (156 كطعد) ردصلاو (156 :ءوماعةغمد هدوهصو) سفنلا ءاضعأ ضارمأل : رشع ىداحلاو

 1 اضيأ (1ء ةلنصعمساأمد هءوعوصك ةغوبصم ءاذغلا ءاضعأ ضا رمأل :رشع يناثلا و

 :انضيأ ةغوبصم (156 «5ه5ءاقتكإل 8385[0) ضفنلا ءاضعأ ضا رمأل : رشع ثلاثلاو

 . كلذب قلعتي امو (156 8606:5) تاّيمحلا يف : رشع عبارلاو

 . (16 مهاكم55) مومسلا ىلإ ةيودألا ةبسن يف : رشع سماخلاو

 يف عمتجا امبرف «ةيودألا نم دوصقملا وه ام دجوي مل ثيح اهلادبأ يف : رشع سداسلاو

 يف اهاندروأ دقو «حاولألا ضعب الإ ءاهضعب يف دجوي مل امبرو «حاولألا عيمج دحاو ءاود

 . كلذ بسحب اذه انباتك ردص

 ديِج بيترت ىلع ةدرفملا ةيودالا نايب يف :يناثلا مسقلا
 ىلع لهسيل لمجلا فورح بيترت ىلع ةيودألا ءامسأ مسقلا اذه يف ركذأ ينإ :لوقأف

 حاولألا يف ةروكذملا ءوضع وضعب ٌصتخي ام ةيودأ لك عفانم طاقتلا ةعانصلا هذهب لغتشملا

 ةدع ىلع لمتشي لصف لكو الصف نيرشعو ةينامث ىلع مسقلا اذه تلعجو ءوضعلا كلذب ةقئاللا

 ىلع ةلادلا لوصفلاو لوادجلا ركذ نم تغرف املو «لصف لك رخآ دنع ةدودعم ةيودألا نم ءامسأ

 .باتكلا اذه تفتح كلانهؤ ةيئاثلا ةلمجللا :تمتخ .غ ةيودألا ىوق

 فلألا فرح ىف :لوألا لصفلا
 : "”كلملا ليلكإ

 هنم نوكي دقو ءام ةبالص هلخلخت عم هيف «لكشلا يلاله «نوللا ينبت تابن رهز وه :ةيهاملا

 شيشح وهو «نوفيقسيإ هيمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لاق .رفصأ هنم نوكي دقو «ضيبأ .
 ىلإ هنكل «لجرفسلا قروب هيبش قرو هلو «لئام ضايبلا ىلإ اياوز عبرأ تاوذ ناصغألا ريثك سباي
 . ةشخ عضاوم يف تبني «ضايبلا ىلإ هنولو بغز هلو «ةريسي ةنوشخ نشخ وهو «لئام لوطلا

 لاق .رهظأ هتحئارو ءّرمأ همعطو «ًاليلق ضايبلا ىلإ هنولو «بلصأ وه ام هدوجأ :رايتخالا

 لصألا يف هعون ةحئار تناك نإو ةحئار ىكذأ وهو «نول ةينارفعز هيف ام ههوجأ :«سوديروقسيد»
 "اا . "””ةبلحلا نول هنول نوكي نأو ةفيعض

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «نيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملاو . ١

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا

 ١19917. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري (؟)



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 0

 لاق .هتدورب نم بلغأ هترارحو بكرم وه ةلمجلابو ءاهيف سباي ىلوألا يف راح :عبطلا

 .ةدوربلاو ةرارحلا يف لدتعم وه : «سروغيدب

 وه :«سروغيدب» لاق . جضني كلذ ببسبو ليلحت عم ريسي ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا
 وهو «(156 ةنه) عاجوألا نكست ''”جتخبيملا عم هتراصعو :اولاق .ةيصاخلاب لوضفلل بيذم
 . (1طء هدعدصق) ءاضعألل وقم نفطلم للحم

 .ةبلصلاو ةراحلا ماروألا نم عفني : (1ع 5تءالتدع ةصل طع مادكنان1ع5) روثبلاو ماروألا

 شاخشخلاو ناتكلا رزبو «ةبلحلا قيقدو ضيبلا ضايبب أطولخم ًاضيأو «جتخييملا عم اصوصخو
 . عضاوملا بسحب

 «ةبطرلا (16 ان1065) حو ريقلا خم عفني : (156 »هانسلك 280 انلهع55) حو رقلاو حا رجلا

 نيطلاو صفعلا لثم هب نرقي «تافّمجملا نم ءيش وأ ءاملاب ىلظم ةيدهشلا نم ًاصوصخو
 . سدعلاو فيفجلا

 رئاسو جتخبيملاب ًاداّمض امهعجو نكسيو .(01185) نينذألا ماروأ نم عفني : سأرلا ءاضعأ

 عادصلا نكسيف لوطنلا هنم ذخّتيو «لجعأ عجولا نم هعفنو «هتراصع نم امهيف ًاروطقو ليق ام
 . (1طع طعهلهعطع)

 .هعم ليق امبو جتخبيملاب ًاداّمض نينيعلا ماروأ نم عفتني : (06ان131 018325) نيعلا ءاضعأ

 (1طع ةييثلالا و (1ط6 ةضانو) ةدعقملا ما ر وأ نم عفني : (157211329 018215) ضفنلا ءاضعأ

 اذإ هقروو هنابضق «خيبط ءامو «بارشلاب اخوبطم هعم ليق امبو «جتخبيملاب اداّمض !ةةانكاأو)

 ةضراعلا ةكحلا نكسيو .؛هخيبط ءامب ٌمحتسيو ةّنجألا جرخيو «ثمطلا ٌرديو «لوبلا ٌردي برش

 0 ا

 نم ريخ وهو ةوالح هيفو «يطبنلا نم ةفارح لقأ وهو ؛يمورلا جنايزارلا رزب وه : ةيهاملا

 . ةثلاثلا يف امهالك لاقو «ةثلاثلا 8 سباي ةيناثلا يف راح وه :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 (1013مطم:ءانع) قرعم (ةهه18عقنع) عاج وألل نكسم ريسي ضبف عم حّتفم :صاوخلاو لاعفألا

 ةيودألا اهب براقي ةلح هيفو ,«يلق نإ ايصويصختو ( (12عوم]7 عما ه1 اطع تط05) حايرلل للثحم

 1 قلما

 مروو هج ولا يف (156 060هه) جيهتلا نم عفني : (5هءاتتنمع ةصل مادكاناء) روثبلاو ما روألا

 . فارطألا

 راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب فسوي رُفظملا كلملا ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (1)

 . ميملا فرح .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا

 .194937 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري (؟)



 ناو فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 نإو «راودلاو (15؟ طء2ل2ءطع) عادصلا دك هراخب قشنتساو هب رسل نإ : سأرلا ءاضعأ

 ةبرض وأ ةمدص نع عدص نم اهنطاب يف ضرعي ام أربأ ؛نذألا يف رطقو درولا نهدب طلخو قحُس

 .اضيأ امهعاجوألو

 . نمزملا (156 مده8105) لبسلا نم عفني : نيعلا ءاضعأ

 .نبللا ردي :ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 دبكلا ددس نم عفنيو «ةيقروبلا تابوطرلا نع نئاكلا شطعلا عطقي :ءاذغلا ءاضعأ

 . (15ع طانصتمان25) تابوطرلا نم (1طء ةماءءم) لاحطلاو (84ءمهز0ع 065[منعن085)

 (1طع ضيبألا ثمطلاو (156 نءته6) لوبلا ردي : (1ط6 6016أ33 018315) ضفنلا ءاضعأ

 (ط1ودجتمع ه4 طع طاتصتما115) تابوطرلا ناليس نع (16 1116505) مح رلا يّمني دو 11/1116 2068565)

 (156 ةناثملاو ىلكلا ددس حتفيو «هراردإ هيلع هنيعيو نطبلا لقع امبرو .هابلل كّرحم «ضيبلا
 .مح رلاو ط124662)

 . ةقيتلا نم عفني : (156 [هءمو) تاتمحلا

 مهرد فصن ادرفم ةماتلا ةيرشلاو ماوهلاو مومسلا ررض عفدي : (126 5015025) مومسلا

 1 جنايزارلا هحالصإ

 : 217 .يتنسفأ

 ةفارحو (10 ©0821:260) ضبقو (ئ1© ةرارم هيفو «رتعصلا قرو هبشت ةشيشح :ةيهاملا

 ماكللا لبج نم بولجمو ىقرشمو يناسارخ هنم . عاونأ ةيتتشفألا : «نينح» لاق . (طاتصععمعال)

 يطبنلاو يسوسرطلاو يسوسلا «ةسمخ هفانصأ : نيمدقتملا نم هريغ لاقو . يسوسرطو يسوسو

 رهوجو « ضبقي هب يضرأ رهوج هيفف «ةلمجلابو «ةيرطع يطبنلا يفو .يمورلاو يناسارخلاو
 . يمورلا خيشلا دايك لا نشا مي كتداو .حيشلا فانصأ نم وهو .«حتفيو لهسي هب فيطل

 .نويسارفألا ةراصع سايق يف وهو هقرو نم ىوقأ هتراصعو

 . كرفلا دنع ةحئارلا ٌّيربص نوللا ٌّيربنع يسوسرطلاو يسوسلا هدوجأ :رايتخالا

 وهو «ةيناثلا يف سباي مهضعب لاقو ءّرمأ هتراصعو «ةثلاثلا يف سباي لّوألا يف راح : عبطلا

 . حصألا

 ,ةرارح لقأو ًاضبق ّدشأ يطبنلاو هترارح نم ىوقأ هضبقو «ضباق حّبفم :صاوخلاو لاعفألا

 نمو ًاضيأ ليلحت هيفو كلذ يف هب عفتني الو ؛([>ع5:05220) ةدعملا يف ولو مغلبلا لهسي ال كلذلف

 . ضرقلا نع دغاكلاو رّيغتلا نع دادملا عنميو ماوهلا داسفو سّوستلا نع بايثلا عنمي هنأ هصاوخ

 تحت ةيجسفنبلا راثآلا ليزيو «ةيحلا ءادو ,ءبلعثلا ءاد نم عفنيو «نوللا نسحي :ةنيزلا
 .هريغو نيعلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ظ ١49١. .ةيناثلا ةعبطلا
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 ننف عملي : (1ع ؟مانصلك هضم طع ةتبءالتتص عد ةصل طع مانكغنأءع5) روثبلاو ما روألاو حا رحلا

 .ايورشمو ادامض ةنطابلا (126 0265565+28) تابالصلا

 كلذ نأ نظأ نكل « ءعدصت هتراصعو سأرلا فمجي : (0عومو ه4 ؛طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 لبق برش اذإو «(8هءوعط#) نذآلا عجو نم عفني ؛ هخيبط راخبو (16 ؟(هدصةعط) ةدعملا هترضمل

 ماروأ نم عفنيو «نطابلا قانخلا نم عفني كنحلا اد قل انو ءرامخلا نم عفني بارشلا

 نم عمنيو «نذألا تابوطر نمو (83:8ءط6) نذألا عجو نم عمنيو 2 (232065) نينذألا فلخ

 : لسعلاب ابارش (1ط6 2م0هما1ءءإل) ةتكسلا

 ام هب دُّمَض اذإ يطبنلا ًاصوصخ «قيتعلا دمرلا نم نم عمني : : (0ءان132 018325) نيعلا ءاضعأ

 (1طعمططنهق ام نيعلا نابرض دك جتخبيملاب دامض هنم ذختا نإو .ةواشغلا نمو «نيعلا تحت

 . اهيف (16 مطازئءاعمان]22 مدزانعأ91115) ةقدولا نم عفنيو ءاهمروو اع الع

 . (126 ءمأ05022[838) فيسارشلا تحت ددمتلا نم عني هبارش : (765م153017) سفنلا ءاضعأ

 ءاهل بيجع ديج ءاود وهو (156 2ممءاناع) ةوهشلا دري : (4لز دعم ة5ال ه2 عقظك) ءاذغلا ءاضعأ

 لعفيو ةدعملا يّوقي هبارشو .تاسولوب ثالث موي لك «مايأ ةرشع هتراصعو هخيبط برش اذإ

 . قاوأ ثالث موي لك مايأ ةرشع هتراصع تبرش نإ ًاصوصخو «ناقريلا نم عفنيو «ىرخألا لاعفألا
 دامض وهو «مليشلا قيقدو نورطنلاو نيتلا عم ًاداّمض كلذكو «(126 لعهموإل) ءاقستسالا نم عفنيو

 اذإ ًاصوصخ ناديدلا لتقيو ؛نورطنو نسوسلا قيقدو نيتلا عم هب اهل دّمضي دقو . اضيأ لاحطلا

 (1طع ة[(هممقعاط) ةدعملا مهل راض اييقيأ هشيشحو «ةدعملل ةئيدر هتراصعو ا ىلا وأ سدع عم خبط

 دبكلا هب دمضيو «نطبلاو ةدعملا خفن نم عفن «لبنسلاب طلخ اذإو . يطبنلا الخ ام هتحولمل ةصاخ

 ةرصاخلاو (156 ]62“1) دبكلل اهعجو نم عفنيف رصاخلاو (156 ة:هدص2عط) ةدعملاو (1طع]11762)

 . اهتبالص نم عفنيو درولاب ًاطولخم وأ درولا نهدبف ةدعمللو «ًايطوريق ءانحلا نهدبف
 ءام عم 00 اميس ال يوق ثمطللو لوبلل ٌردم : (8:ه:ءادصن هءعدصو) صفنلا ءاضعأ

 الو «ء(لطع مطلععم) مغلبلا يف هب عفتني الو .(156 زءالو» 61 ءارفصلا لهسيو «لسعلا

 ةعبس ىلإ مهارد ةسمخ نم ًاخوبطم وأ ًاعوقنم ةبرشلاو «(156 1ه[©50565) يعملا يف فقاولا

 ةدعقملا يف قاقشلاو (156 مذا6) ريساوبلا نم عفني اضيأ هبارش برشو «نيمهرد ىلإ هلاحبو

 لاهسإ عم ناديدلا لتق لسعلاب برشو ءزرألاب وأ هدحو خبط أذإو «(1طع ةقكاتتع ه1 أطع ة2105)

 يّقنيو «كلذ عيمج لعفي هبارشو سدعلاب خبط اذإ كلذكو «فيفخ نطبلل (:ة:5062)

 .هّردي يئاملاو يرارملا طلخلا نم (156 7655615) قورعلا

 "”تفاغلا ةراصع عم هتراصع ًاصوصخو «ةقيتعلا نم عفني :(156 ؟2:ه5) تاّيمحلا

 نمو يلاغوم ةشهنو «برقعلاو يرحبلا ةندتتلا شهنت نم عمني : (1 طع 20150125) مومسلا

 ) )1١«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١9497.

 راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيدوألا يف دمتعملا :عجاري (؟)

 نيغلا فرح .امسلا ىفطصم تسرهفو: حيحصت .توريب ءملقلا .
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 , (1طع كسدع») قبلا عنمي هشرو لخلاب برش اذإ اصوصخ .ءرطفلا قنخ نمو «بارشلاب ناركوشلا

 . باتكلا ةرأفلا ضرقت مل دادملا هئامب لب اذإو

 نوراسأ هلثم (156 5:هدصقعءط) ةدعملا ةيوقت يفو «ىينم وأ حيش وأ ةدعج هلثم هلدب :لادبألا

 . حليله هنزو فصن عم

 د

 ,ىوقأ هكنبو «هتصوفعل ةدوربو ةوالحو ةصوفع عم ةرارم هيفو ,فورعم سأآلا : ةيهاملا

 هقاس ىلع ءيش وه هكنبو «ريسي فيطل رهوجو ّيضرأ رهوج هيفو «صفع بارشب هكنب ضرفيو
 .ركذت يتلا هتعفنم عيمج هنهدلو ءاهلكشو فكلا ةروص يفو هقاس نول يف

 اهيا« قوولا ريدم ىلا ورمل اهيا“ هةاوبفلا لإ برقي ئذلا هازنا ةنايتغالا
 تقتع اذإو ءدوجأ رمثلا ةراصعو .قرولا ةراصعو «ضيبألا هرهز دوجأو .هعيمج نم يلبجلا

 . صّرقت نأ بجيو «تجّركتو تفعض هتراصع

 هدرب نوكي نأ هبشيو ءهدرب نم رثكأ هضبقو ءدربلا هيلع بلاغلاو «ةفيطل ةرارح هيف : عبطلا

 . ةيناثلا دودح ىف هسبيو ىلوألا يف

 فزن لكو (156 مهعومعر2انم5) ف رعلاو (1طء لاؤميط0ء8) لاهسإلا سبحي : صاوخلاو لاعفألا

 فشنو «ندبلا ىّوق .مامحلا يف هب كّتدت اذإو ءوضع ىلإ (1058) ناليس لكو (11ع20115238)

 هتقارحو اهربج عرسي ماظعلا ىلع هخيبط لوطنو .دلجلا تحت يتلا (1طع طانتص0015) تابوطرلا

 اداّمضو اخوطل (216هم58286::0©) فزن لك نم عفني وهو «ندبلا ةحئار بييطت يف ايتوتلا لدب

 ام ةبرشألا يف سيلو «ةليلق هتيذغتو هديربت نم ىوقأ هضبقو . هترمث َبْرو هّبُر كلذكو ءابورشمو
 . هبارش ريغ (156 همانهط) لاعسلاو (16 !ن28) ةئرلا عاجوأ نم عفنيو لقعي

 هليطيو طقاستلا عنميو (156 طة15) رعشلا لوضأ يوقي هخيبطو هتراصعو هنهد : ةنيزلا

 جحس حلصيو (156 م:6556:2802) قرعلا عنمي ءديرلا يف هج خطو هع اضوضختو «هدوسيو

 يقنيو ايتوتلا لدب هدامرو «(186 عممذه5) نباغملاو طابآلا نانص عنمي سبايلا هقروو .قرعلا

 . (156 ؟ةانانعم) قهبلا رولجيو (1ء هوصتةمقط) شمنلاو (16 121280 فلكلا

 (1طع طمأ ةجبءااتط عو) راحلا ما ر وألا كس : ([طع ةدءالتمعك ةصل مالكاناءو) روثبلاو ما ر وألا

 امو (156 انلععت5) حو رقلاو (156 مادقتلع5) روثبلاو (156 طء,م65) ةلمنلاو (16 «صونمءاهق) ةرمحلاو

 رمخو تيزب هصيبخت دعب هب دّمضي هقروو هبارش كلذكو «تيزلاب رانلا قرحو نيفكلا ىلع ناك
 يطوريقلا كلذكو «سحادلا ىلع ّرذ اذإ هسباي عفنيو ءهنهد نم ةذختملا مهارملاو ءهنهد كلذكو
 يتلا طع انا1ءع25) حورقلا تأربأ ًاداّمض تذختاو «فارشلاب هترمث اضيأ تخيط اذإو .هنم ذختملا

 . (1طع !عوزلمتأال) يطوريقلاب هدامر كلذكو ءطفنتلا نع هعنميو رانلا قرحو نيمدقلاو نيفكلا يف

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعالاب يوادتلا :عجاري )١(
 198١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 ءاخرتسا نم بارشلاب ةخوبطم هترمثب ديمضتلا قفاوي :(156زهز06) لصافملا تالآ

 . (126"1طزهعوو ه4 طع زمصاك) لصافملا

 زازحلا ولجيو «(16 طةءمصه::طنهنه) فاعرلا سبحي : (02عوتذ ه؛ طع 5680) سأ رلا ءاضعأ

 نم هبارش عفنيو .هئام نم رطق اذإ اهحيقو نذألا حورقو سأرلا حورف ففجيو «(16 انءطعد)

 لبق برش اذإ هبارشو .ديدشلا عادصلا نكس هب دّمضو بارشلاب خبط اذإ هقروو .ةثللا ءاخرتسا
 . رامخلا عنم ذيبنلا

 .(1ء همطغطقلسن2) ظوحجلاو (1ء انءطعم) دمرلا نكسي : (ههد13+ 018225) نيعلا ءاضعأ

 . ةرفظلا ةيودأ يف لخدي هدامرو .اهماروأ أربأ ريعشلا قيوس عم خبط اذإو

 بهذيو (126 63:1 بلقلا يرقي : (1عومتعهغمد م0 ءكعوأ هءوممو) ردصلاو سئفنلا ءاضعأ

 تناك نإ هبحاص نطب لقعيو 5008 لاعسلا نم 0 عنمتو «(16 [2057621:012) ناقفخلا

 . كلذك هّبُر اضيأو مدلا ثفن نم هترمث عفنتو هضبقب ةلّهسم

 همحو «هبر ا وصخ (126 5:همص2ءط) ةدعملا يوقي : (هانصعصانه هدودصو) ءاذغلا ءاضعأ

 . ةدعملا ىلإ (110هتدع ه؛ طع ءءامه8دع56ع) لوضفلا ناليس عنمي

 لوبلا ةقرح عنمي هسمن وهو «ةّردم هترمث ةراصع : (1:6:257 01عد55) ضفنلا ءاضعأ

 . ضيحلا رورم عنم يف دّيج وهو «(156 م05105[20 01 طع ط120062) ةناثملا ةقرحو (نمعاطتنانو)

 (1ط6 يوادوسلاو ءءالط (16 6511319 لذ8062::3) يرارملا لاهسإلا سبحيو ؛ةعيبطلا لقعي هؤامو

 محرلا هتابوطر ناليس نم عفني هترمث خيبطو .هلهسيف .مغلبلا رصعي ّلخلا نهد عمو ؛ء132011)

 جورخ نم عفني هخيبطو «(0:نانو ةيصخلا مرو نم عفنيو :(م1165) ريساوبلا هديمضتب عفنيو

 . (1طع اناعطلك) مح رلا و (1طع جط:5) ةدعقملا

 عسل نم كلذكو «بارشب تبرش اذإ هترمث كلذكو ؛«ءاليترلا ةضع نم عفني :مومسلا

 ظ  ٠برقعلا
 : ""0ايقاقأ

 رهوج نم بكرم هنأل لسغلاب لوزي عذل هيفو ء«صّرقي مث ءفّمجي ظرَقلا ةراصع وه : ةيهاملا
 لاق .دربيو صوغي هتذحبو «لسغلاب لطبيو هعذل هنم فيطل رهوجو «ضباق يضرأ

 .مئاق ريغ اهكوشو «كوش تاذ رصم ريغو رصمب تبنت ةيقاقألا ةرجش وه :«سوديروقسيد»
 هتراصع لمعتو ايقاقألا عمجتو . فلغ يف ضيبأ سمرتلا لثم رمثو ضيبأ رهز اهلو اهناصغأ كلذكو
 هنع ٌبصيو «ءاملاب قحسي نأب لاتحي نم سانلا نمو . امهتراصع جرختو هرمث عم هقرو قدي نأب

 . ةيودألا يف ذخؤيو ًاصارقأ هلعجي هنإ مث .ًايقن ءاملا رهظي ىتح كلذ لعفي لازي الو .وفطي يذلا

 . بلصلا نيزرلا داوسلا ىلإ براضلا رضخألا ةحئارلا بّيطلا هدوجأ :رايتخالا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ١484١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 دودح يف هسبيو .ىلوألا يف دراب لوسغم ريغو ةيناثلا يف فمجي دراب هنم لوسغملا : عبطلا
 . ةثلاثلا

 . (510ةدم طع 6ا000) مدلا ناليس عنمي ضباق : صاوخلاو لاعفألا

 . دربلا نم ضراعلا (126 مدمااد:6) قاقشلا نم عمنيو نوللا نسحيو رعشلا دوسي : ةنيزلا

 عفنيو ءسآلل ركذ ام عيمج نم عفني : (156 5«كالنهه5 ةه4 6 مايقااناه5) روثبلاو مار وألا
 ةراحلا مار وألاو رانلا قرح ىلع (8880ط106 ضيبلا ضايب عمو (1ط6 مهتعمهزنءطنه) سحادلا نم

 . (1طع طمأ ة؟:ءالت285)

 . (1طع 13مز1مع55 ه1 اطعزهزهغ5) لصافملا ءاخرتسا عنمي :(16 زهام(5) لصافملا تالآ

 . مملا حو رق ترف عمني : (هءعدصك ه1 طع طع2ل) سأ رلا ءاضعأ

 «يرضملا الإ هنم نيعلل حلصي الو ءهفطليو رصبلا يوقي : (06ان135 058325) نيعلا ءاضعأ
 . ةرفظلا ة ةيودأ ىف لخديو ءاهيف ضرعت يتلا ةرمحلاو ءًاضيأ (م[طع همطئةلسنود) دمرلا نكسيو

 لاهسالاو 57-5 عفنيو ًادامضو هنقحو ًابورشم ةعيبطلا لقعي :ضفنلا ءاضعأ
 ءوتنو (156 ةصان5) ةدعقملا ءوتن دريو .(7100128 01 (طع انأعئان) محرلا ناليس عطقيو .يومدلا
 . امهئاخ رتسا نم عفنيو .(156 اناعان) محرلا

 ليقشأ ١7 :

 وه موقدلإافو .يوق فيرح وهو ءرافلا لتقي هنأل كلذب يمس ءرافلا لصب وه :ةيهاملا
 ىلإ رفصأ هنولو «خوخلا ديدق ةروص هيّؤشم ةروصو ؛هتّوق رسكي خبطلاو ّيشلاو «لصنعلا
 .أطخأ دقو اهدجو ةمالع ىندأل "”سوبلبلا هنأ مهضعب نظو .لاّتق يمس سنج هنمو «ضايبلا

 . ةرارملاو ةذحلا عم ةوالح همعط يف .قيرب وذ نوللا ّينرق هدّيج :رايتخالا

 . ةيناثلا دودح يف سباي ةثلاثلا يف راح : : عبطلا

 وضعل رهاظ ىلإ (ة(هعانا»# ه؟ اطع 60004) مدلل باذج لّتحم :صاوخلاو لاعفألا
 ماجا .ةظيلغلا (6 هطوتتص6) تاسوميكلل اذه فظل حرقم قرحم « (5112611111606) لوضفللو
 .ةحصلا ديفيو فيعضلا ندبلا يوقي هلخو «هنيخست ةّوق قوف ةّوَقِب

 ءاد يف رعشلا تينيو :جئابتارلاو تفولا عمو ءعءالط (1طع نة5) ليلآنلا علقي : : ةنيزلا
 . نوللا نسحي هلخو «هين طسو اصوضح بقعلا قاقشو اكولدو ءالط ةيحلا ءادو بلعتلا

 ٌدضيو ةرهاظلا (156 نلهع55) حو رقلا فققجي : (156 جمانه ل5 320 ا016655) حو رقلا و حا رحلا
 .اكلد حرميو ال ركأم (نلهعع ه4 طع /1قءانق) ءاشحألا حورق

 راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب فسوي رفظملا كلملا ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : : عجاري )000(
 ٠ . لصنعلا لصبو راغلا لصب : اتدام .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . تلو ريب ءملقلا

 .ينامكرتلا يناّسغلا لوسر يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : : عجاري 68

 . سوبلب : ةدام .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . تاوربب .ملقلا راد ١
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 عاجوأ نم هعمن عم ار ميلسلا (156 26276) بصعلا رضي : (126 زهزه(5) لصافملا تالآ

 520(2ء9ه) اسنلا قرعو (15ع مه:ةلالاو) جلافلا و (1طعزهزم5) لصافملاو (126 2620 بصعلا

 .هبارشو هلخ كلذكو .ةصاخ

 (1ط6 ايلوخنلاملاو (1طع ءمأ1ءموإل) عرصلا نم عفتني : (1طع هدعومم هأ طع طعدم) سأ رلا ءاضعأ

 رخنلا عفديو ةكّرحتملا (156 :6ه6ط) نانسألا تبثيو «(1طء عسسم) ةثللا هّلخ دشيو «دطعادسعطات)

 . (128ع 26ع20515)

 .لازنلا عنميو رصبلا دحي هلكأ : (0هن13: همعوصق) نيعلا ءاضعأ

 (16 لاعسلا نمو ادج ([6 ةكاطط78) ويرلا نم عضني : : (8عومأ:2غه:7) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ةيلضيو ةلخن قلخلا يوقيو «لسعب تاسولوثأ ةثالث هنم ىقسيو «توصلا ةنوشخو قيتعلا ههالعط)

 . هعفنيو

 (1طع د؛هرصقعط) ةذعملا يوقيو (156 :ماوء») لاحطلا ةبالص 07 عفني : : ءاذغلا ءاضعأ

 ةريعمرأ (1طع ةماهءم) لاحطلل برشت هتقالسو 500 كلذكو ءارعلا وفط نم عفنيو 506

 .هلاحط باذ (56 ةماععم) لاحطلا بحاص ىلع اهو نيعبرأو ادحأ قلع نإ هنإ :ليقو .ام

 . (16 !ءاعدنو) ناقريلاو (16 لهموإل) ءاقستسالا نم عفني و

 «هبارشو 50 كلذكو ةّوقب (156 نذه6) لوبلا ردي : (8>وءاقعزن هموقهق) ضمنالا ءاضعأ

 قانحا نع عفتيو .هبارشو هّلخ كلذكو ءًاضيأ طقسي ىتح ثمطلا رذيو «لوبلا رسع نم عفنيو

 احلم هلاثمأ ةينامث عم عمجي هنم يوشملا اميس ال ةظيلغلا طالخألا لهسيو «(16 61105[0) محرلا

 يف لعجيو هقد معني هرزبو «هنم قولسملا كلذكو «قيرلا ىلع نيتقعلم رادقم ةبرشلاو . انوش

 محرلاو (1ط« ةهانك) ةدعقملا عجو نم عفنيو .ةعيبطلا نّيليف لكؤيو «لسعب طلخيو «ةسباي ةينآ

 .ادج صخغملا نم عفنيو (1طع اناعراتك)

 . نمزملا ضفانلا نم هلخ عفني : (156 16ء25) تائمحلا

 قايرت وهو ءاهنع ماوهلا عنم لاقي اميف باوبألا ىلع قلع اذإ : (1طع ممزؤهه5) مومسلا

 . لخلا عم ًاخوبطم هب دّمض اذإ ىعفألا ةعسل نم عفنيو ءرافلا لتقيو «ماوهلل

 .امامح هثلثو جو هثلثو هلثمو انامدرق هلثم هلدب :لادبألا

 '"هحاّققو رخذإ
 وهو ظيلغ هنمو .ءبلصأ وهو قيقد هنمو . يماجأ هنمو «ةحئارلا بّيط ىبارعأ هنم :ةيهاملا

 رمث هل رخآلاو هل رمث ال امهدحأ ناعون رخذإلا نإ : ضو ةيروتسيد) لاق دل ةطيئار لو ىكرأ

 درج

 «كورف .ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا نسحش كننحأ ءاتندععو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : : عجاري 000(

 لور قبر نا جرن نستع قري ةتقسموبا فما كلملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملاو . ١44١ «ةيناثلا ةعبطلا

 .امسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا
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 قّمشت اذإف «ةرمحلا ىلإ وهف هحاّقف امأو «ةحئار ىكذألا رمحألا هيبارعأ هدوجأ :رايتخالا

 يف هتعفنم رثكأو .ديلاب كلذو تّنف اذإ درولا ةحئارب هتحئار بيط يف هيبش قيقد وهو ءًايريفرف راص
 .هيذحيو ناسللا عذليو .هنابضقو هلصأو .حاقفلا يفو ءهرهز

 أضبق دشأ هلصأو .دراب هلك جيرج نبأ دنعو «ةدّربم ةوق (126 22315ال) يماجآلا يف : عبطلا

 يف اسباي اراح هعبط يف يبارعالا نوكي نأ داكيو ,ناخسإ نم لقأ هضبقو ءاريسي نخسي هحاقفو

 . ةيناثلا

 هنهد يفو «ناك ثيح مدلا ثفن نم هحاقف عفني كلذلف ءضبق هيف : صاوخلاو لاعفألا

 هاوفأ حتفيو «نييلتو جاضنإ هيفو «ةعيبطلا ضبقيو «كلذ يف ىوقأ هلصأو ءضبقو ليلحت
 . حايرلا للحيو ماحرألا يف ًاصوصخو «ةنطابلا عاجوألا نكسيو قورعلا

 . مئاهبلا يف ىتح ةكحلا نم عفني هنهد : (156 *هنهوك ةصق انام:5) حورقلاو حارجلا

 (1طع طمأغ ةراحلا مار وألا نم عفني : (1ع ةدءالتص ع5 250 اطع ماند56د1ع5) روثبلاو ما روألا

 (156 م14 ةدرابلا ماروألا نمو ءًاخبطو ًادامضو ًابرش ةنطابلا تابالصلا نمو ؛هخيبط 5»:ءالذ385)

 ظ . (1طع ”كدهنك) ءاشحألا يف ةنب6نلا85)

 (1طع حّنشتلا عفني و (1طع طانكءاعو) لضعلا عفني : ( 1ع ءم10 :تءاانصع) لصافملا تالآ

 . (1طع ؟2نعادع) ءايعإلا بهذي هنهدو در لاقثم عبر هنم برش اذإ ههه9015168)

 قدألا نكل ءهنم يماجآلا اهيوصخح نمارلا لقثي : (01عوم5 ه1 طع طع20) سارلا ءاضعأ

 هحاقفو ءاهتابوطر فشنيو رومعلا يّوقي هعيمجو ءرّدخي هرزبو «مّوني ظلغألاو .عدصي امهنم

 سأرلا يقني
 عفان هحاقفو «ةئرلا عجو نم عفتني : (165م11210597 ةص0 هطعقأ 01عقهت) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 هنم نايثغلا نكسي ًاضيأ هلصأو «ماعطلا يّهشيو ؛ةدعملا يّوقي هلصأ :ءاذغلا ءاضعأ

 نم عمنيو « (©دنمصم ه1 طع 5[هدتقعط) ةذعملا عاجوأ نكسي هحاقفو «لفلف هنزو عم اضوضخ «لاقثم

 . (ةهءاطدسع ه1 طع انالع) دبكلا مار وأو ةدعملا مار وأ

 ىف دوعقلاو ؛ 0 (126 انأعم5) مح رلا عاج وأ نم عفني : (5ءرامص ه:عدصمتك) ضفنلا ءاضعأ

 تفي امهرزيو 0 55 ىسحي وأ هيف رطق اذا كلذكو ءةراحلا (16 اناعواتك) محرلا م اروأل هخيبط

 عاجوأ نم عفني ' ١"هحاقفو «ءاسنلا فزن ناعطقيو «هنم نايماجآلا ًاصوصخ ةعيبطلا لقعيو ةاصحلا

 نم عفن لفلفلا عم لاقثم رادقم هلصأ نم برش اذإو ءاهنم مدلا فزنو (156 ععمعتهل طنلعت) ىلكلا

 . (1طع ةتءالتصع 04 طع ةطانك) ةدعقملا ما ر وأ نم عني هحاقفو «(1ط6 0:هموإل) ءاقستسالا

 نم ًاعفان نوكي هلصأ يلي يذلا ّضغلا هقروب دّمض اذإ ظيلغلا عونلا :(556 م015055) مومسلا
 . ماوهلا عسل

 .هرهز تبن لك نم : حافلا )0(



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ١

 : نوراسأ

 دقع تاوذ ةريبك لوصأو «ةريثك روزب تاذ نيصلا دالب نم اهب ىتؤي ةشيشح :ةيهاملا .

 ءاهلوصأ دنع قرولا نيب رهز اهلو «(156 ؛ةهواد# ناسلل ةعاذل ةحئارلا ةبّيط ليثلا هبشت «ةّجوعم

 ىوقأ وهو ّجولا ةّوق اهتّوقو اهيف ام عفنأ اهلوصأو ءجنبلا رهزب ةهيبش يريفرف اهنول
 . ةحئارلا يكذلا هدوجأ :رايتخالا

 . هّرح نم لقأ هسبي ليقو ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 يف هركذن يذلا هعيقن ًاصوصخ ءاهلك ةنطابلا عاجوألا نكسيو حتفي :صاوخلاو لاعفألا
 .ولجيو ةدرابلا ءاضعألا نخسيو للحيو فطليو ءءاقستسالا باب

 ًاصوصخو .مداقتملا نيكرولا عجوو اسنلا قرع نم عفني : (1طع زمذهاك) لصافملا تالآ

 . ءاقستسالا باب يف روكذملا هعيقن
 . ةين رقلا ظلغ نم عفني : (0هنادع هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 ناف ريلا نم عفني رو ءاهتبالص نم و أدج (1160206065(مدعانه8) دبكلا ددس نم عني : ءاذغلا ءاضعأ

 دقو ءاريصع يلوطوف رشع ينثا يف هنم ليقاثم ةثالث عيقن (156050مؤال) ءاقستسالا نمو (1261046805)

 . ادج (16 :م1ءءم) لاحطلا ةبالص نم عفنيو «رثكأ (16 ؟ع/6ع2) ىمحلل هعفنو «نيرهش دعب قؤري

 ١ لهسيو (156 ععمعج2ل :0165) ةيلكلاو:(156 6120067) ةناثملا يوقيو امهّردي : ضفنلا ءاضعأ

 . (156 264هم65) نطبلل هتيقنت يف ضيبألا قيرخلاك وهو

 . (156 :مءمص) ينملا يف ديزيو لسعلا ءامب ليقاثف ةعبس ةبرشلاو
 : !7تورززنأ

 . ةرارم هيفو سراف دالب يف ةكئاش ةرجش غمص وه :ةيهاملا

 .نابللا هبشيو ة ةرفصلا ىلإ برضي يذلا هدّيج :رايتخالا

 ار : (جيرج نبا» لاق ىلوألا يف سباي ةيناثلا يف راح وه : : مهضعب لاق : عبطلا
 .ادج راح وهو ناجدروللاو

 ال ةوق ةيثو .مهارملا يف لمعتسيو محليو لمدي كلدلف عدل اايرعم :صاوخلاو لاعفألا

 . ليلحتو ًاضيأ جاضنإ هيف كلذكو ءةرم ىرخأو ةددسم ةجح

 . خياشملل اضوضخو 4 رتاوتملا اهبرش حلصي : ةنيزلا

 اهلك (15ع وب ءاانه885) مار وألا نكسي : (156 5:ءااز ه8 200 اطع مانكذاناء5) روشبلاو ما روألا

 ظ ظ .ادامض

 .«ةيرطلا تاحارجلا لمديو تيملا محللا لكأي : (1طع تبهانت05 2520 ا1166535) حورقلاو حارجلا

 . كلذل فّمجملا هلصأ للحمو هللحم لمعتسيو يثولا ربجيو

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . تووريب ءملقلا راد « ينامكرتلا
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 تورزنألا يف تثولو لسعب ةليتف تذختا نإ : (1ع هءعوسصن ه1 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . مايأ يف أربتف ةعجولا (186 «85) نذألا يف لخدتو قوحسملا

 (156 505065 ه[ صمرلاو (16 همطغطةلسصن2) دمرلا نم عفني : (0هاتلق 08355) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا نم ىذقلا جرخيو «نتألا نبلب ىّبرملا اصوصخو نيعلا لزاون نمو « ةصاخ اطع ال©)

 نمو كرولا نم ًاصوصخو ظيلغلا مغلبلاو ماخلا لهسي : ( 18131 018325) ضفنلا ءاضعأ

 . لصافملا
 لهبأ ١7" :

 هبشي مورلا دالب نم امهب ىتؤي ريبكو ريغص :نافنص وهو ءرعرعلا ةرجش وه :ةيهاملا
 ورسلا قروك هقرو فنص :نافنص اهرجشو ءاهتعيبط ةحئارلا ةداح اداوس ّدشأ اهنأ الا ءرورعزلا
 .ةرارح لقأو سبيأ وهو ورسلاك همغطو .ءافرطلاك هقرو رخآلاو «لوط الب ضرعتسي كوشلا ريثك

 . هماقم ماق ينيصرادلا فعض هنم ذخأ اذإو

 . ةثلاثلا يف سباي راح مهضعب لاق : عبطلا

 يف لخديو .«يفخ ضبق هيفو عذل عم فيفجت هلو ليلحتلا ديدش :صاوخلاو لاعفألا
 . ريصعلا نهد يف لخدي ام رثكأو «ةبيطلا ناهدألا يفو ةنخسملا ناهدألا

 (1طع 8ظءموزامعصعودو) ةلكألا نم هرورذ عفتني : (156 *هانهلك ةهق انلم655) حو رقلاو حارجلا

 دقو دلتا حورقلاو ةيعاسلا يعس عنميو . لسعلا عم (156 ةمعءانع ان10655) ةنفعلا حورقملاو

 . ففجي لب هتسوبيو هترارح ةدشلو هعذلل لمدي الو هب دمضت

 ةفرغم ىف ّلخلا نهد ىف لهبألا زوج ىلغ اذإ : (16 ههودم5 ه؟(طع5620) سأرلا ءاضعأ
 0 1 .ًادج ههبضلا نم عفت «نآألا ىف رطقو.زوجلا ةوسي قتح ديد

 اذاو «نينجلا طقسأ و (1طع ط1000) مدلا لابأ برش اذإ : (8:ه:ءام5» ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . كلذ لعف هب نخد وأ لمتحا

 : "؟”ةنشأ

 .ةبيط ةحئار اهلو «زوجلاو ربونصلاو طولبلا ةرجش ىلع فتلت ةفيطل ةقيقد روشق : ةيهاملا

 .دنهلا دالب نم اهب ىتؤي اهنإ :موق لاقو

 ام اهنم دوجألا نا :«سوديروقسيد» لاق .ءيدر دوسألاو ء.ضيبألا اهنم دّيجلا :رايتخالا

 هبيطأ هدوجأو ءزوجلا ىلع دجوي ام دوجألاف «كلذ دعب تناكو «ربونصلا وهو نيبرشلا ىلع ناك
 . ةقرزلا ىلإ ضيبأ ناك امو «ةحئار

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ «ًائيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري ()
 ١9491١. «ءةيناثلا ةعبطلا

 توريب « ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري (0)
 59١ ١1. * ةيناثلا ةعبطلا
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 يف سباي ىلوألا يف راح هنأ موق معزو «لدتعم ضبقو روتفلا ىلإ ةريسي ةدورب يف : عبطلا
 . سبيلا ةديدش ةدراب اهنإ زوخلا تلاق «ةيناثلا'

 «لدتعم اهضبق ةيربونصلا اميس ال «نييلتو أعم ليلحتو ضبق ةوق اهل :صاوخلاو لاعفألا

 .ةيخرتسملا-موحللا دشتو ددسلا حتفت ةيطولبلاو

 اهنكسيف «ةراحلا مار وألا ىلع ىلطي : (156 55ءالتمع 220 (طء مانك(ن165) روثبلاو ما روألا

 .وخرلا محللا ماروأ نكسيو تابالصلا للحيو

 2 كلذكو لصافملا ةبالص للحيو .ءايعإلا ناهدأ يف عقي :(156 زداهأك) لصافملا تالآ

 . هيراش مون تارشلا يف عفت اذإ : (02عوصق هأ طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 . رصبلا ولجي : (06ان13: 018325) نيعلا ءاضعأ

 (1طع ناقفخلا نم عفان : (1 ومعهم ةصل.ءطعكأ هءقدصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . 12 عطإلع25012)

 ال ءاهخفن ليزيو (156 5(همهعط) ةدعملا يوقيو (1ط6 ”؟هدصنأ) .ءىقلا سبحي : ءاذغلا ءاضعأ

 . فيعضلا (156 ]17ه دبكلا عجو نم :عفنيو « ضباق بارش يف اميس

 سلج اذإو (8طهأان5 01 طع انا ءءانق) مح ولآ هدب حتفي : (8>هرءامص' 0[ع325) ضفنلا ءاضعأ

 . (طسصطهانسو ه4 طع ءاععص5) ثمطلا ٌرديو «(اناعئ21812) مح ولا عجو نم عمن هئام يف

 .انامدرق هنزو هلدب :لادبألا

 : "!”سيطلا رافظأ

 لاق .نخدلا يف لمعتست ةيرطع «ةحئارلا ةبّيط ءرافظألا هبشت عاطق يه :ةيهاملا

 هيف نوكي ثيح دنهلا رحب يف ةريزج نم ذخؤي «ءفدصلا فارطأ سنج نم يه :«سوديروقسيدا
 يمزلقلا نأ نظأو «ةدّيج ةيرطع ةحئار امهيلكلو «ريغص دوسأ يلباب هنمو يمزلق هنمو «لبنسلا

 ىلإ ءيش عقو امبرو «دلجلاو محللاب ًاقزتلم نوكي هنأ لاقيو ءاهنم ةيشرفلا ىّمسي ب يذلا وه

 . بيطيو ىقنيف جلاعي اذهو «ةذج نم بلجيو «ّيكم هنم ريثكو «نادابع

 يلبابلا امأو «نيرحبلاو نميلا ىلإو مزلقلا ىلإ عقاولا ضايبلا ىلإ براضلا هدوجأ :رايتخالا

 ىلإ هنم ءيش عقو امبرو «يّدجلا يكملا مث «يرحبلا هريخ : نوراطعلا لاق . أدج ريغص دوسأف

 .نادابع

 . ةثلاثلا براقي داكي اهسبيو «ةيناثلا يف ةسباي ةراح : عبطلا

 . فطلم :صاوخلاو لاعفألا

 , عرصلا نم هتاخد عمتي : (2©6عدسم هآ طع ظع20) سأ رلا ءاضعأ

 )١( ةيرطع ةيطغأ اهل رابكلا نوزلحلا نم ةليصف :بيطلا رافظأ .
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 لخلاب رش: اداو ءمحرلا قانتخا اهب نم هّبني هروخب : (8:ءمءاهق5' 068385) ضفنلا ءاضعأ

 .هنم ناك عون َيأ نطبلا كّرح

 ةحفنأ ١7 :

 .هل يذلا ناويحلا ركذ باب يف ةحفنأ لك ركذنسو «ةريثك حفانألا :ةيهاملا

 . بنرألا ةحفنأ عونلا يف اهدوجأ :رايتخالا

 . ةيران ةسباي راح اهلك : عبطلا

 «بئاذ لك دمجتو «ظيلغ طلخو نّبجتم نبلو مد نم دماج لك لّلحت :صاوخلاو لاعفألا
 . فّمجت كلذ عم اهنأ كش الو ةفطلم اهلكو ءءاسنلا نم فزنو ناليس لك عنمتو ؛ةعطقم اهلكو
 . ضبق ىلإ هيف جاتحي عضوم يف حفانألا نم ٌداحلا لمعتسأ ال :«سونيلاج» لاق

 ةحفنأ ًاصوصخو ءعرصلا نم تبرش اذإ اهلك عفنت : (0:عهم5 ه؟ ط6 0620) سأرلا ءاضعأ
 . يقوقلا

 (1طع ةئرلا يف دماجلا مدلا للحت : (هعومتعهغ مصب ةمل ءطعذأ ه2عمم5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

(11128 . 

 لاحتو «ّلخلاب تبرش اذإ (156 ةهصةم5) ةدعملا ىف نّبجتملا نبللا للحت :ءاذغلا ءاضعأ
 .ةدعملل 0 يهو ء(1طع ةأهرج2عط) ةدعملا يف دماجلا مدلا

 تبرش نإو «لبحلا ىلع تناعأ رهطلا دعب تلمتحا اذإ : (8همءاقهتإل 018885) ضفنلا ءاضعأ

 حلصتو «يقوقلا ةحفنأ ًاصوصخو :(13951618) محرلا قانتخا نم عفنتو «لبحلا تعنم رهطلا لبق
 . رهملا ةكيقنا انيك وصخو ((1ماعواتسع 116615) ءافمألا حو رق عفنت و «2(ان192]162) مح رلا عاج وأل

 يدجلا ةحفنأ اذهل اهقفوأو «ناركوشلا نم عفنتو .ةيرهزداب اهلك : (1طع مه150ه3) مومسلا

 ثالثاهلك غودللاو مومسلا نم ىقسيو .«فورخلاو راوحلاو فشخلاو (0001 :ةتهعأ)

 رهزداب (603: :ةمهء) يدجلا ةحفنأو ءالطلابو .طيرارق ةرشع نزو اهنم ةبرشلاو تاَسول ون
 .نويبرفلا

 : ""”جلمأ

 نبللا يف عقنأ اذاو ءهقيرط يفو ىّئرملا جليلهلا نم فعضأ هاّبرمو «فورعم :ةيهاملا

 ارت يح
 هيف يدنهلا كرش دنعو ء«ةيناثلا يف دراب مهنم ريثك دنعو .ءراح «يدوهيلا» دنع : عبطلا

 . دربلا ليلق سباي هنأ قحلا لعلو «نيخست

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(
 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا

 يناّسْغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ءةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (؟)
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصن . تو ريب .ملقلا راد .ينامكرتلا

 5م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 . مدلا ةرارح ئفطي :صاوخلاو لاعفألا

 مشل! هريمو ربشلا ليعأ قوتي ةيزل
 . (126زهاها5) لصافملاو أد (1126 26256 بصعلا عفني : (12ءزهزه5) لصافملا تالآ

 . نيعلل وقم : (0هن1315 058825) نيعلا ءاضعأ

 هيكذيو (156 6620 بلقلا يوقي : (165مزةغهوزن مل ءطع5أ همودص5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . مهفلا يف ديزيو
 . ماعطلا يّهشيو ءيقلاو شطعلا نكسيو اهغبديو ةدعملا يوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 (1طع هابلا جيهي دو (1طع ة[هطصةعءط) ةلعملا يوقمي : (82202عاه1إل 01عقظك) ضفنلا ءاضعأ

 عمنيو ءانع ريغ نم نطبلا نّيلي هايرم نكلو «(126 20006ه) نطبلا لقعي موق دنعو «22مط7001512)

 . (8:165) ريساوبلا نم

 : ناوحقأ

 ضيبأ رهز اهيلع ةقيقد نابضق ىهو ىوقأ ضيبألاو .رقشأ هنمو ءضيبأ هنم :ةيهاملا

 هيتس هز ىنانلا نم سونعروتسيول لاق يعللاوب ةدلارلا ةداسر دذيلا ره محلا :«اقروولا

 ضيبأ هرهزو ةربزكلا قرو هبشي قرو هل ء.نومسقرأ نورخآو «نوبنيروق نورخآو ؛نويرامأ

 .ةرارم همعط يفو «لقث اهيف ةحئار هلو رفصأ هطسوو «ريدتسم

 . ةيناثلا يف سباي ةئلاثلا يف راح : عبطلا

 عاونأل عنمو ضبق هنم رمحألا يفو «ددسلا حتفي ءجضنم نّحسم :صاوخلاو لاعفألا

 (آ1ط©« قرعلا ٌردي وهو رثكأ هفيفجتو هضبق نكل «ليلحتلا نم هيف ام عم (156 80:ه8) ناليسلا

 .ةيقطلم للحم .«قورعلا هاوفأ حتفيو : احس هنهد كلذكو «وعه0

 عاج وأ نم عفان هن هنهدو «مون هبطر مش اذاو تبسم :(0:عدصق ه؛اطء 5620) سأرلا ءاضعأ

 . (8ةمهعطع) نذألا

 . هيلع عضوو ةفوصب هخيبط لب اذإ بصعلا ءاوتلا نم عفني : (7ءزههداد) لصافملا تالآ

 (1طع ة:هرصهعط) ةدعملا يف راحلا مر ولا للحي : (15ع 5ىءالنصع ةصل مانكاد1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 . ةدرابلا ماروألا نم نم عفنيو ءاهيف دماجلا (15ع ط1000) مدلاو

 رشقيو «(0185[18685) ريصاونلا نم عمتي : (156 هانسلك هس اطع اناعع55) حو رقلاو حا رحلا

 . (156 26506) بصعلا تاحارج نم عفنيو , (1طع مهلن عمدسأ ن1هع35) ةثيبخلا حورقلاو تاشيركشخلا

 اذإ (1طع ةكاطصت8) وبرلا نم عفني : (2 عدمت هم هم 1 ه:عده) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .نوميتفألا برشي امك حلملاو نيبجنكسلاب اسباب برش
 اهيلإ بلجني ام فمجيو للحي هنأ الإ «(1طء ة:هصقعط) ةدعملا مفل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 . اهيف (ه02عات]2160 51000) دماجلا مدلا للحي دو

 50 طاه00) دماجلا مدلا للحي و ةوقب ردي : (هك0 أقول ه:عده5) ضفنلا ءاضعأ

 يف هحاقفو .هرهز عم برش اذإ (156 هدهدا25) ةاصحلا تتفيو «لسعلا ءامب (16 61006 ةناثملا
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 ءةَّوَقِب ردي هنإف هنهد لامتحا كلذكو :(156 نعنه6) لوبلاو (16 مع5565) ثمطلا ٌردي بارشلا

 انياب برشيو . محرلا حتفيو «(112لمع55 ه, طع نأعرانك) محرلا ةبالص للحي اضيأ هنهد لامتحاو

 (5مءالنصع ه6 جه ةدعقملا ماروأ نم عفنيو ءكافقلتو ءادوس لهسيو .نوميتفألاك نيبجنكسلا يف

 عفنيو «ٌّقشت نأ دعب ءاملا ةردأ نم عفنيو «هنهدو وه (15 مأ165) ريساوبلا حتفيو .ةراحلا عماتك)

 . (1طع ةماععم) لاحطلا ةبالصو (16 هإل5621812) ةناثملا عجو و (2مانع) جنل وقلا نم
 : 90نويرذأ

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . لخلاب اقوحسم بلعثلا ءاد نم عفني : ةنيزلا

 . (508(ع2ه) اسنلا قرع ىلع لخلاب هدامر : (126 ]01215) لصافملا تالآ

 ةأرملا هتّسم اذإ هنم يلبجلا :(سوديروقسيد» لاق : (1801613139 068325) ضفنلا ءاضعأ

 .اهتعاس نم تطقسأ هتلمتحاو

 . (126 0288[5) غودللا ف وصخو « اهلك (126 م015025) م ومسلا نم عفني : (1ط6 مملكه دق) م ومسلا

 : "هل رطصا

 .نوتيزلا غمص وه مهضعب دنعو «ةعيملا نم برض هنإ :«سوديرومسيدلا لاق :ةيهاملا

 . ءيش لك يف ردنكلا ناخد لدب موقي هناخدو

 رقشألا هنم ناك ام هدوجأ :«سوديروقسيد» لاق .ةحئار دحأ ناك ام هدوجأ :رايتخالا

 ءاليوط ًاتقو ىقبيف ةحئارلا بّيط ء؛هعم ضايبلا ىلإ اهنول ءازجأ همسج يف «جنيتارلاب هيبشلا مسدلا
 دقو «ءيدر وهف «ةلاخنلاك ًاثغ دوسأ هنم ناك امو «لسعلا اهنأك ةبوطر هنم تثعبنا كلد اذإو

 ديراب ّلقو ءّرملا ةحئارب ةهيبش اهتحئار «نوللا ةيفاص يبرعلا غمصلاب ةهيبش ةغمص هنم ذخؤي
 . كرطصالاب هنجعيو عمشلاو محشلا بيذي نم سانلا نمف ءةغمصلا هذه

 . ىلوألا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . ًادج نّيلم جضنم نّحسم :صاوخلاو لاعفألا

 . ءايعالا ةيودأب طلخي :(16 زمزصأك) لصافملا تالآ

 ماك 2177 نم عفنيو «عيدصتو نبا أرلل ليقثت و تابسإ هيف : (0:عوهك ه6 اطلع 0620) سأرلا ءاضعأ
 . لزاونلاو (1طع مدقدل هقاقعط)

 ةحوحبو لاعسلا نم عمني : (1265م1230139 ةم0 كطعوأ 018325) ردصلا و سفنلا ءاضعأ

 . هعاطقناو توصلا

 ظ حتفيو «ثمطلا َرديو ءمحرلا ةبالصل عفان هنهد : (8 0 تاق ه:عدصم5) ضفنلا ءاضعأ

 ' . ةعيبطلا نّيل مطبلا كلع نم ءيش علتبا اذإو ءمحرلا

 . تاتابنلا نم عون ةونحلا وه :نويرذألا )0غ(

 . تاتابنلا نم عون ءزوحلاو ةعيملا وه :كرطصا ()
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 : دمثإ

 . قرحملا صاصرلا ةّوقب ةهيبش هتّوقو «تّيملا برسألا رهوج وه : ةيهاملا
 نوكيو «.خسوو بيرغ ءيش هطلاخي الو «قيرب هِتاتمل يذلا يحتافصلا ديج :رايتخالا

 .ادج تتفتلا عيرس

 وهو ءرمحألا جازلا نم ًافيفجت ّدشأ وهو «ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب :عبطلا
 . يروسلا

 .فوزنلا عطقيو «عذل الب ففجيو ضبقي :صاوخلاو لاعفالا

 يرط محش عم عضويو لمديو ةدئازلا موحللاب بهذيو حورقلا عفني :حورقلاو حارجلا
 .جاديفسأو عمشب طلخ اذإ هلمدأ حّرقت نإو «حرقتي الف «قرحلا ىلع

 . غامدلا بجح نم نوكي يذلا يغامدلا فاعرلا عنمي : سأرلا ءاضعأ

 .اهحورق خسو بهذيو نيعلا ةحص ظفحي :نيعلا ءاضعأ
 . محرلا فزن نم عفن لمتحا اذإ :ضفنلا ءاضعأ

 . قرحملا كنآلا هلدب :لادبألا
 : 170 ءجالغأ

 «ةحئارلا ٍبّيط طقنم «ةبالص هيف «برغلا دالبو دنهلا دالب نم هب ىتؤي بشخ وه : ةيهاملا
 . ةفلتخم ناولأب ىشوم دلجلا هنأك رشق هل

 ندبلا ىلع رثدي رورذ ةئيه أيهي دقو «ةهكنلا بّيطي هخيبطب ضمضمت وأ غضم اذإ :ةنيزلا
 . ردنكلا لدب نخدلا يف لمعتسي دقو «هتحئار بّيطيل هلك

 (7ةةهفكنازن ه؟اطع ةدعملا ةجوزل نم عنمي لاقثم نزو لصألا نم برش اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . بنجلاو (116م3121818) دبكلا عجو نم عفنيو ءاهنبل ركسيو اهغبص عفتيو ىامص36)

 (آناءءء ه/ طع ذماعداتصأو) ءاعمألا ةح رق نم هبرش عمني : (1202عأ373 01عهطق) ضفنلا ءاضعأ

 . «سوديروقسيد) هب دهشي ام اذه «(126 ع,7م65) صغملاو
 : 92نوميتفأ

 ةّوق «رزبلا رمحأ معطلا فيرح ٌداح وهو «ةمّشهتم راغص نابضقو رهزو روزب : ةيهاملا
 . اشاحلا سنج نم هنإ : ليقو ءهنم فعضأ اشاحلا نكل ءاشاحلا ةّوقك هتابن

 دحأو ةرمح ٌدشأ وه امو «ةرمحلا ىلإ ليمي وهو «يصربقلا وأ يطيرقالا هدّيج :رايتخالا

 .دوجأ وهف ةحئار

 يف سباي ةثلاثلا يف راح هنإ :«نينح» لوقيو ««سونيلاج» دنع ةئلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 .ىلوألا رخآ

 .بشخلا نم دوعلا :نوجالغأ )١(

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري (5)

 ١494١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 . ءادوسلا ضارمأ بهذيو «خياشملاو لوهكلا قفاويو خفنلا نكسي :صاوخلاو لاعفألا

 . (1طع ءمصتنات] و1 ه0) جئشتلا نم نم عفني : : (1طعزمازضأق) لصافملا تالآ

 1 عرصلا و (1طع معاقهعءطماز) ايلوخيلاملا نم نم عفني : : (02عدصو هأ طع طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 . عم11ةعمقال)

 وهو «مهئيقيو (126 6110 6:1 ءارفصلا مهجازم ىلع بلغي نيذلا بركي :ءاذغلا ءاكفما

 عم لسعلاب برشي مهارد ةعئزأ نوميتفألا نم ةبرشلا : (3[5026:) 01ع205) ضفنلا ءاضعأ

 :مهضعب لاق ءاضيأ (1أ مطاععم) مغلبلا لّهسيو «ةّوقب ءادوسلا لهسيف «حلم نم ءيش

 زوللا نهدب هبورشم تلي نأ بجيو «تايمخرد عبرأ ىلإ خوبطملاو نيمهرد ىلإ هنم بورشملا
 . هخبط يف ىصقتسي نأ بجي الو

 5 وروما
 امك ربغ نابضق هيفو ءانووسين لوطاوقو « ريعشلا ةبح امسك « ةقيقد رمح افس هل تابن : ةيهاملا

 . فيطل ّيرانو دراب يضرأ رهوج نم بكرم وهو «ةريسي ةرارم عم فيرح وهو «رون الب «نوميتفألا يف

 . ةيناثلا يف سباي لوألا يف راح :عبطلا

 (7م6 ددسلا حتفيو عفني هبارش كلذكو «هترارمب فطليو للحي :صاوخلاو لاعفألا

 . ةنوفعلا عل عنميو «ءاشحألاو ندبلا يّوقي «ريسي ضبق هيفو « ولجيو 650501ا05)

 ءيش عفنأ هبارشو ,عولضلاو بصعلا جوا نكسي هخيبط :(01015]126) لصافملا تالآ

 هضيرمو «بصعلا فيعض هيلع بظاوي نأ بجيف ((1126 26:96) بصعلا يف ةدرابلا ضارمألا نم

 :ةريلا خم

 عرصلا و (1طع معادصعطم]112) ايلوخيلاملا نم نم عفني : : (02عودصع ه2 طع 2ع20) سأرلا ءاضعأ

 . (1 طع ءرالعطدال)

 . شطعي امم وهو ؛مهئيقيو ءارفصلا مهجازم ىلع بلغي نيذلا بركي : ءاذغلا ءاضعأ

 هركذي ملو ءءادوسلاو مغلبلا لهسيو لوبلا تالآ ىّوَمي : (8:ه:ءغ3) 5:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . حلم نم ءيشو نيبجنكس وأ .فاص بارش عم اتوشك رشع انثا هنم ةغلابلا ةبرشلاو . اذهب «سرنيلاج»
 600 5 قشأ

 سيراركلاو عاركلا نألا+ ."”بهذلا قاّرل ىّمسي امبرو ءثوئرطلا غمص وه :ةيهاملا
 . هب بُهذت

 .مْرِضلا وهو :سوذوخوطسأ )١(
 نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف «بهذلا َقاّزل» ةدام يف هتافص تدرو :ىقشأ (؟)

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري ()

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا قل

 . ىلوألا يف سباي ةيناثلا رخآ يف راح : عبطلا

 نأ ىلإ هحيتفت نم غلبيو «ٌيوقب هعيذلت سيلو «يوق هفيفجتو هليلحت :صاوخلاو لاعفألا
 . بذجو نييلت هيفو «تالّهسملا حالصإ يف لخديو «قورعلا هاوفأ نم مدلا لّيسي

 عفنيو «نورطنلاو لخلاب هب دمضيو ىلطي : (156 5ةءاانمعد 220 طع مانككت1ع5) روثبلاو ماروألا

 ظ . علسلاو تابالصلاو ريزانخلا نم

 ,(1طء 20 تنهدصلو) ةئيدرلا تاحارجلل عفان : (156 ههاسلك ةمق انلمعم) حو رّملاو حا رحلا

 . ديجلا تبنيو ثيبخلا (126 5263) محللا لكأيو

 لصافملاو ةرصاخلاو (563862) اسنلا قرع عجو نم عفني : ([طع زماهأق) لضافملا تالآ ظ

 «لصافملا رجحت للح «تفزلاو لسعلاب دّمض اذإو ءريعشلا ءامب وأ ع. لسعب اقثم (18 ع زهاهتك)

 . ءايعإلا نم عفن ءانحلا نهدو قروبو لخب طلخ اذإو

 ضايب ولجيو برجلاو (126 ه:ءاذ4و) نافجألا ةنوشخ نّيلي :(00ناد: هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا تابوطر عفني دو (0م3611]' 0[ اطع ©07068) نيعلا

 (1طع ةكاطتم8) وبرلا نم عفني : (8عدماعهغمصب ةمل ءطعمف هءعدصت) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 حورف يقنيو «ريعشلا ءامب وأ لسعب قعل اذإ هباصتناو (12146ه]69 1ه 6:ءةاطنه8) سفنلا رسعو

 ءادوسلا ةّرملاو (1طع مطلعع) مغلبلا نم يتلا (156 هناك عهأاند8) قيناوخلا نم نم عفنيو «باجحلا

 ظ . (1طع طاقعلع م[16)

 (1812لمعوو هز( طع ةماععم) لاحطلا ةبالص نم عفن «يمخرد هنم برش اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع لعمموإ) ءاقستسالا نم عفنيو «لخب يلط اذإ كلذكو « (173:0معو5 ه1 طع 11062) دبكلا ةيالصو

 لهسيو  عرقلا بح لتقيو .مدلا لوبي ىتح لوبلا ردي : (5:0:61251 0:8255) ضفنلا ءاضعأ

 .امهنّيليف نييثنالا ةبالص ىلع لخلاب خطليو «ضيحلا ٌرديو ءأتيم وأ ناك ًايح نينجلا جرخيو

 نهد ذإو «نوعمعط هل لاقي يذلا مسلل رهزداب ّرملاو ءالطلاب ةيرش : : (156 مدلؤههو) مومسلا ظ

 . هلق مارهلا نم برتر ترو دعس طلخا ؛ ماوهلا درط هب

 . لحتلا ة ةّيلخ خسو هلدب :لادبألا
 00 نادجنأ

 بيرق هلصأو «ةيذغألا يف لخدي ال دوسألا اذهو .ىوقأ وهو ءدوسأو ضيبأ هنم : ةيهاملا
 نإو هتلزنم يف اذه سيلو ءمضهلا ءي يطب زاغرتشالاو .يئاوه هعبطو «'””زاغرتشالا نم معطلا
 نآلو وخأ اب ارقل هرقنف ةنمص وهو فيعاشلا انآ وب ادع ًاضيأ (756 كاوع51) مضهلا ءيطب ناك ٠

 . همرج نم ىلوأ هلخت نأ هخيبط لمعتسي

 نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيوذألا ىف دمتعملا ىف «تورحم» ةدام يف عجارت :نادجنأ 00(
 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع

 . لصألا ةيسراف ةظفل يهو لامجلا كوش :زاغرتشالا (1)



 م فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 هنبلب ًاصوصخو «نادجنأب ندبلا كلد اذإو «خفنم هلصأو ,فطلم وه :صاوخلاو لاعفألا
 .ةوقب جراخ ىلإ ذاوملا بذج

 .ادج نيعلا تحت مدلا ةبهك أربأ تيزلا عم هب دّمضت نإو .ندبلا حير رّيغي :ةنيزلا

 (126 م10 36وهعوؤهو)تاليبدلا نم عفني : (15عء ودءالتنمع هصل مان5ن165) روشبلاو ما ر وألا

 .ريزانخلا نم عفن مهارملاب هلصأ وأ وه طلخ اذإو «ةنطابلا

 عاجوأ نم عفن ءانحلا نهد وأ ءاسريإ نهدب طلخ اذإ :(2«زهاها) لصافملا تالآ
 . ةصاخ لصافملا

 مضهيو ءمضهلا ءيطب وهو .(1طء 260ه 6») نطبلا لّمعيو يشجي هلصأ :ءاذغلا ءاضعأ

 ْ . ةوهشلا قتفيو اهيوقيو ةدعملا نخسيو

 (1ط6 مال5) ريساوبلا أربأ «لخب نامرلا رشق عم خبط اذإ : (8:هءاهص هءعدص:) ضفنلا ءاضعأ
 . (1ط6 ط120067) ةناثملاب رضي وهو ءاسفلاو (16 ؟6069) زاربلا ةحئار نتنيو ٌرديو «ةيدعقملا

 :اووشم اهلك مومسلا رهزداب : (156 م015025) مومسلا

 :217:اخرعشا

 :ةلخ لايعتا توضالاو هتف أدزآو:هعبط ىف نادجتالا نن بيزق وه: ةيهاحلا
 ظ  .ةثلاثلا رخآآ يف سباي راح : عبطلا

 ([56 ةرهشلا قتفيو اهيّوقيو اهيّقني (156 ة6مه265) ةدعملل ديج هّلخ :ءاذغلا ءاضعأ
 . اهيف همضهو (126 560020ط) ةدعملا يف هثبل عىطبيو هعذلب يلغي همرجو 6 2ممعان16)

 . (16 اناع210105) عب رلا تاّيمح يف عفنلا هتصاخ : 556 (ءبء[) تاّيمحلا

 ظ : سيرابربثأ
 وهو .ّيلبج وأ ّيلمر ليطتسم دوسأو .ٌيلهس رمحأ رّودم هنمو «كشرزلا وه :ةيهاملا

 . ىوقأ

 . ةثلاثلا رخآ يف سباي دراب : عبطلا

 . برش ادج (1ءالءالو» طغ1© ءارفصلل عماق وه : صاوخلا

 ةراحلا ماروألا نم ةعفنملا هتيصاخ نم : (156 ةت:ءالتم 8 220 اطع مانكأانل65) روثبلاو ماروألا

 . ادامض (156 طمأ( و5؟:ءالتنت ع)

 . ًادج شطعلا عطقيو دبكلاو ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ
 هبيرشو «(156 65201518408) جحسلا م عفني رو لمعي : (18:626135 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ةأرملا نإ لاقي دقو «ًانمزم ًاناليس محرلا نم (16 80:دو طدصهانت:) ةلئاسلا تابوطرلا نم عفني

 . لصألا ةيسراف ةظفل يهو لامجلا كوش :زاغرتشالا ()



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا نفل

 نم عفنيو .نينجلا تطقسأ هب خطل وأ «تارم ثالث ةرجشلا هذه لصأب اهنطب برش اذإ ىلبحلا

 . لفسأ نم (81هجبتمع ه1 طع ط1000) مدلا ناليس

.. (0)., 

  جتفشإ
 الو هب قصتلي اميف كّرحتي ناويح هنإ :لاقيو .دبللاك لخلختم وخر يرحب مسج : ةيهاملا

 . حربي

 . رحبلا ةعيبط ةّوقل ًافيفجت ٌدشأو ىوقأ هنم ّيرطلا :رايتخالا

 .اًرح لقأو اهنم ةبيرق هتراجحو «ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 هدامر كلذلو «تيزلاب قرحأ اذإ هنم ثيدحلا ةصاخو فيفجتلا ّيوق :صاوخلاو لاعفألا

 ءًامد سباح رهوج هنأ عم «يوكيف عضوملا ىلع رانلا هيف لعتشتو ءَّطب وأ عطقل مدلا راجفنا عنمي
 سيح تيزلا عم قرحأ اذإو ءاهحتفيف ةّمضنملا (186 655615) قورعلا هاوفأ مقليو لتفي اينقنأو

 ظ .ولجتو فمجتو ناخسإ ريغ نم فطلت هتراجحو . فزنلا

 . ةيمغلبلا مار وألا فْمجي : ([طع ةدءالتصع ةسه طع مهدانلءو) ر وثبلاو ما روألا

 (15أ تاحارجلا ىلع عضويو لخلا يف سمغي : (166 0005 ةهم اناكهع58) حورقلاو حارجلا

 اهناب عضوي كلذكو «(156 6ع ان106:5) ةقيمعلا حورقلا لمد .« لسعلاب خبطيو اهلمديف 8/011205)

 . عضوملا يقنيو ةقيتعلا (1طو6 طدصمادع) ةيوطرلا فقجيو «بارش وأ ءاهب ل لق هيلع

 ناك تيزلاب جنفسإلا قرحأ اذإ : (2 5مم ةغهدب ةصل هطعدأ هدعدمو) ردصلا و سفنلا ءاضعأ

 . (113 ط0 269515) مدلا ثعفن جالعل احلاص

 (؛عوزءعمل ةناثملا ةةصح تتفي هيف دوجوملا رجحلا : (8::ه829[26: هءعههو) ضفنلا ءاضعأ

 . ةيلكلا ةراجحل (1ع ط120062) ةناثملا ىلإ هتوق ذفنت نأ دعبتسي (سونيلاج» ريغ دنع هه1هد135)

 : ([طع 1620) كنآلاو رابألا

 «ةيضرأو ةيئاوه هيفو ءدربلا هدمجأ ريثك ىئام رهوج هيف ءدوسألا صاصرلا امه :ةيهاملا

 هتيئاوه ىلعو «هبوذ ةعرس ««سونيلاج» معز امك هتبوطر ىلع ليلدلاو «ةرثكلا ةديدشب تسيلو
 (10 مال ماروألل ديربتلا ديدش وهو «خفتنيو «ضرألا ىدن يف كرت اذإ وبري هنإف «هتفاخس ةدش

 . طع 57ءااتض عو)

 . ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 انهدحأ قدعتيو ,ةبالصو رهف هنم ذختي : (156 55ءالانصعم 200 (طع مادكن1ه5) روثبلاو ما روألا

 (156 ةثيبخلا حورقلاو ءاهدّربيو ةراحلا ماروألا عفني هنم للحتي امف «ناهدألا ضعبب رخآلا ىلع

 (156 ددغلاو ريزانخلا ىلع ةحيفص هنم دشيو .(156 ههمعع#) ناطرسلا ىتح 211 عمهمأ ان16625)

 : اح بوذت اهنإف ءاهددغو (1ن1هم:5 01 (طعزهز815) لصافملا حورقو عادصلق)

 ةيمحللا ةلتكلا معدي يفيل لكيه هل تايجنفسإلا ةبعش نم «راحبلا رعق يف دلوتي يئام نار حجنفسإلا (1)

 .[جنفسإلا :ةدام «مالعألاو ةغللا يف دجنملا] .ةينانوي ةظفل ىهو ءهمسج نم



 ١ فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ًاصوصخ هتفارحو ةروكذملا هتقاحس عفنت :(16 *هانه4م5 هه اط اناهع:8) حورقلاو حارجلا
 لصافملا حورقو (16 هةصدعئأهق ان16655) ةيناطرسلا حورقملاو ةثيبخلا تاحارجلا نم ةلوسغملا

 . (ان1نعرو هأ اطغع ]01215)

 (نآءءم5 لصافملا حورف نم ناتروكذملا هتفارحو هتقاحس عفنت : (1طعزهذه15) لصافملا تاللآ

 . اهباذأ اهددغو لصافملا ءاوتلا ىلع دش نإو «ه؛ طع زونهاك)

 :(تلسغاادإ اضوضخت ءاهحورق نم عفان هنم قرحملا : (0611185 058385) نيعلا ءاضعأ

 . سبايلا دمرلا نم كلذكو

 .ردصلا حو يقلل عفان ةقرحم : (165مز:2غ0) ةه4 كع5أ ه:عم55) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .ناتروكذملا هتفارحو هتقاحس كلذكو

 دشتو ؛ريساوبلا نم هتفارحو ةروكذملا هتقاحس عمنت : (::ءادمز 0:8255) ضفنلا ءاضعأ

 د6 ةمطعمهنوزو كعون:6) هابلا ةوهش نكستو «ةرتاوتملا مالحألا عنمتف نطقلا ىلع هنم ةحيفص
 . امهماروأو (156 ؛هدماءاه5) نييثنألاو ([10عم5 ه؟اطم معهنو) ركذلا حورق نم ناتعفان امهو

 :230ةاعشأ

 .رضخألا اهّدحأو ؛ريفاصعلا ءرخ ىّمسيو «ضيبألا اهفطلأ عاونأ يه :ةيهاملا
 . حّبفم ٌقنم ءالج :صاوخلاو لاعفألا

 ةسمخ نزوو «لوبلا رسع لحي هنم مهرد فصن نزو : (8::نءاق19 01عد55) ضفنلا ءاضعأ

 ةثالث نزوو «ثمطلا ٌردي مهرد ىلإ يسرافلا نم مهرد فصنو ءاتيمو ايح دلولا طقست مهارد
 . (1طع 02هموإل) ءاقستسالا ةيئام لهسي مهارد

 . ماوهلا هنع رفنت هنم رضخألا ناخدو «لاّتق ٌمس مهارد ةرشع نزو :(156 5015025) مومسلا
 1 يح اصأ

 .ةوالح ليلق هيف .بلص «ضايبو ةرفص نم قلبأ ,فكلاك رفصلا عباصأ لكش :ةيهاملا
 . ضايب الب ةربغ عم رفصأ هنمو

 .ًابيرقت ةيناثلا يف سباي راح وه : عبطلا

 .ًادج ةظيلغلا لوضفلل للحم :صاوخلاو لاعفألا

 . اهتافآو ةيبصعلا ءاضعألا عفن يف ةيصاخ اهل : (1ءزهذه05) لصافملا تالآ

 . ةصاخ (16 52ه12) نونجلا نم عفان : (0:عمصق هع اطع طع50) سأ رلا ءاضعأ

 ©« توريب .ةيملعلا نتتكلا .نيدلا سمش كيلا نيدو ًاميدق باشعألاو تاتاينلاب يوادتلا : عجاري 200

 ١484١. «ةيناثلا ةعبطلا

 راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا عجاري «مكركلا وهو :رفص عباصأ (؟)
 ١ ١1,. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا



 فلألا فرح - ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ضب

 . ادعس هثلث عم ناشجر ازه هفصن لثمو ءهلثم (186:م2هند) نونجلا نم هتعفنم يف هلدب :لادبألا
 : '”يلامونوأ

 ةيرمدت ةرجش قاس نم بلحتي ءهنم نخثأو «لسعلاك نيخ ًأدج راح نهد وه :ةيهاملا

 . لسعلا نهدو ىلاموأ ىّمسيو .هرهز نهد هب طلخي نأب نهد هنم ْلْحّتيو .ةولح

 ْ . مدقأو نخثأو ىفصأ ناك ام هدوجأ :رايتخالا

 . هتبوطر نم رثكأ هترارحو بطر راح : عبطلا

 .ادامضو ءالط حّرقتملا برجلا نم عفتني : (156 ؟هانهلك ةصل اناهعم5) حو رقلاو حا رحلا

 . لصافملا عاج وأ عفني :(786زهذها5) لصافملا تالآ

 :٠ ليسكت و تابسإ هيف : (16 0ه:عوصق 04 طع طع2ل) سأ رلا ءاضعأ

 .هب لحتكا اذإ نيعلا ةملظل حلاص : (0هان13: هءعدصق) نيعلا ءاضعأ

 ةّرم ءاملا نم قا وأ عست عم هنم قاوأ ثالث لهست : (15:01ءاققا 018205) ضفنلا ءاضعأ

 هنم رهظ عم عفان هنإف ءهب لّهستي نم ّنعوري الو «هنم َنيلابي الف ءيخريو لسكيو «ةئين ًاطالخأو

 .لاقي اميف ةّنبلا كلذ ىلع ماني ال نأ بجي لب ءميلس
 ظ ظ 7 سولاغأ

 ةيفو: «رظعلا يف لخدي. «ةدلجلا ىّقوم ةحئارلا رطع «ينارغأ وأ +ئدته بشت : ةيهاملا
 ظ . ةريسي ةرارم عم ضبق

 . ةهكنلا بّبطت هخيبطب ةضمضملا : (156 هءعوم5 ه/ طع طعه0) نسا رلا ءاضعأ

 . بنجلا عجو نم عفني : ( 5عدماعةغهمن 320 هطعوأ هءودصمك) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ةدعملا ةجوزل نم عفني هنم لاقثملاو «(816مه:ةاهند) دبكلا عجو نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 . اهفعضو (1طع ةغهدصقعط)

 ([ن1نعرو هآ طع يعملا حو رق نم عفني ءاملاب برش اذإ : (8:ه2ءا359 028قهق) ضففنلا ءاضعأ

 . (15ء 810غ عممع5) راحلا صغملاو 1هغءوانهعو)

 : "9ندالئَغ مأ

 .ةفورعم ةيدابلا '*”هاضع نم ةرجش :ةيهاملا

 ةيردألا ف :كيتكتلا نسخ ةيلاموب هيتارش وح ةناكولاب ترآ أل لسعر: ننارش اسم 4 كاعوتوأ
 تورز ةمنقلا راد ينام رملا ينانغلا كوس ني ىلع. نين رم نيد فسوي رتظملا ةللجلا: ٠ ةؤرقفلا
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت

 فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف نوجالغأ ةدام :عجاري .روخبلا دوع :يجولاغأ (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب

 كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف كنبو ظرقو ايقاقأ :ةدام عجاريو «ةمدهد ةعتطنه2. يه :َنالْيَغ مأ (*)

 تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رُفظملا

 .اًقسلاا ىفطصم

 . رجشلا نم كئاشلا :هءاضع (5)



 م فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . (706 80ةدوو) ناليسلا فانصأو (1ط6 01500) مدلا عنمي ضباق : صاوخلاو لاعفألا

 . (113ع220م1ا/515) مدلا ثفن عنمي : (12عوروأ1 7210157 0188185) سفنلا ءاضعأ

 . (1.620115062) مح رلا ناليس نم عنمي : (هءءرءامسج ه2عمم5) ضفنلا ءاضعأ
. 0 

 ىقاراذإ

 داح ءاودو « بصقلا وو .ءافلحلاب اقصال ادماخ نوكي رحبلا دبر نم عوب وه : ةيهاملا

 .هتذح رسك دعب ًءالط لمعتسي لب .هتدحل برشي ال

 .ًادج راح : عبطلا

 (ع000 دّيج جازم ىلإ درابلا (1طع 620 اعمدم6) ءيدرلا جازملا لدبي :صاوخلاو لاعفألا

 . ءالط الإ هيلع رسجي الو «1672867)

 . (16 12186 فلكلا نم عفني : ةنيزلا

 . ةّينبللا روثبلا نم عفني : (16 5هءالندود همخ طع مادقةانلءد) روثبلاو مار وألا

 يباوقلا نمو حّرقتملا برجلا نم عفني :(16 هاته 224 اطعانأ6:5) حو رقلاو حارجلا

 . (6020002) اسنلا قرع نم ًادامض عفني :(156 ز01515) لصافملا تالآ

 : "2؛تخردذازأ
 ةرجسش ئىرلاب هنومسيو ن7 ةدلا يحن ةرملا نيل هقول تخردذازألا ةرجس : ةيهاملا 75 دف اه

 . رجشلا رابك نم ةريبك ةرجش يهو «كحاطب ىمسي ناتسربطبو ءرانكو جليلهإلا
 .ىلوألا رخآ يف سباي ةثلاثلا يف راح هحاَمُف : عبطلا

 .ددسلل حّبفم هحاّفُف :صاوخلاو لاعفألا

 .رمخلا عم تلمعتسا اذإ هقورع ةصاخو ءرعشلا ليطيو .لمقلا لتقي هقرو ءام : ةنيزلا

 : غامدلا ددس حتفي هحاقف : (1طع هءعدصو ه4 طع طعقل) سأ رلا ءاضعأ

 . َهلاتق ادخع ردصلل ةّراض هترمث : (1865م1526019 018225) سفنلا ءاضعأ

 .ةبركم ةدعملل ةئيدر هترمث : ءاذغلا ءاضعأ

 نم عفني ءًاقورم جليلهلاو جرتهاشلا عم هئاحل خيبط نإ ليق : ( 156 1607615) تاّتمحلا

 د ةيمغلبلا تايمحلا

 .اروفاعلا وأ ةريحبلا دبز : يقراذأ )01(

 .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف تخرد نيرز ةدام عجاري .تخرد نيرز وأ تخلزنزلا وه :تخدذازأ (0)
 تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب فسوي رفظملا كلملا
 .اًمسلا ىفطصم

 تاتابنلاب يوادتلا .نمزملا كاسمإلا ةجلاعمل هروشق عوقنم لمعتسي .ةيردسلا ةليضفلا نمي رجش :قبنلا (9)

 ١1894١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب ءةيملعلا بتكلا راد ءنيذلا سمش دمحأ «ًائيدحو ًاميدق باشعألاو



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ضل

 . تلتق امير هترمثو ءاهلك مومسلا مواقت لسعلا عم هفارطأ ةراصع : (16 مه::055) مومسلا

 .ردِسلاو سآلا قروو ''”جنادهشلا قرو (156 طقنه) رعشلا ليوطت يف هلدب :لادبألا
 يا

 ةرهز هيلعو «قوسلا تاذ شئاشحلا نم وهو «ينوجنامسألا نسوسلا لصأ وه :ةيهاملا

 سوق يأ ءاسريإ ىّمسي اذهو «ةيريفرفو ةينوجنامسأو ةرفصو ضايب نم ناولأ نم ةبكرم ةفلتخم

 قرو نإ :«سوديروقسيد» لاق . سوست قتعأ اذإو «ءقاقد هقروو «ةيدقع لوصألا هذهو .حزق

 اهضعب يراوي ةرهز هيلع قاس هلو ءهنم ربكأو لوطأ هنأ ريغ «يّربلا نسوسلا قرو هبشي اسريإلا
 نول ىلإ برضي ام هنمو ءايئاوجرأ ةرفصلا ىلإ برضي هنول ام هنم «ناولألا فلتخم وهو «ءًاضعب

 ةيبط.دقح اذ ةبلص:لوضأ هلو :هببىمسو اسريإلاب هش هثول قالعخلا لجأ نمو مءامسلا
 ْ . ناتكلا طيخ يف مظنيو لظلا يف ففجي نأ طقل اذإ ئغبنيو «ةحئارلا

 سيل ؛ةحئارلا بّيط ةرمحلا ىلإ ريصعلا ذذملا فيثكلا بلصلا وه هنم دّيجلا :رايتخالا

 .ةّوقب ساطعلا كّرحيو «ناسللا وذحيو «يربلا ةحئار هنم مشي

 . ةيناثلا رخآ يف سباي راح : عبطلا

 لسعلا ءامب لحي هريصعو «ءٌّقنم ءالج حّبفم جضنم فطلم نّحسم :صاوخلاو لاعفألا

 .هجرخيو ظيلغلا مغلبلا يّقني

 .هدحو كلذ لعفيو شمنلاو فلكلا يّقني قبرخ هلثم عم : ةنيزلا

 ماروألاو تابالصلا نّيلي هنم قولصملا : (156 ة::ءالنهع5 ة54 طع مانكنناهو) روثبلاو ما روألا

 . ةثيبخلا (6[1 مان5(ن165) روثبلاو ريزانخلاو ةظيلغلا (1طع ههءالنت ع5)

 (1طع 61غطزإن ةخسولا حو رقلا نم عفشي : (1طع تتماسك 220 طع ان16ع25) حو رقلاو حا رحلا

 . ادّيج ًامحل (156 50265) ماظعلا وسكيو ًارورذ ولو «ريصاونلا يف محللا تبنيو ءاناههم5)

 نم عفن بارشب برش وأ لخب برش اذإو «ءايعالا لحي هنهد : (1طءزهزه:5) لصافملا تالآ

 .اسنلا قرع نم عفنت هتنقحو «لضعلا كتهو «حئئشتلا

 درو نهد هب طلخي دقو «نمزملا (756 0202656 عادصلا ليزيو مّوني :سأرلا ءاضعأ

 نانسألا عجو نكست هخيبطب ةضمضملاو . سطعيو ءهدحو (16 طع202659) عادصلا عنميف «ٌلْخو

 نتن بهذي هنهدو . ةنمزملا تالزنلا عنميو «نذألا يود لخلا عم هنهد نكسيو «(16ءاطةعط#)

 . حّرقتلا نم عفنيو ًاضيأ هخيبطو «نيرخنملا
 ' عومدلا بلجي : (0هان13: 018ع3ه5) نيعلا ءاضعأ

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .بنعلا رزب :جنادهشلا )١(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناَسغلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري (؟)

 ١994١. «ةيناثلا ةعبطلا



 نشل فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نم عمني درو «بنجلا عجو 0 : (18ع5ملةغهد) هل ءطع5ذأ همووصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ام عفديو «قانخلاو ءسفنلا رسعو «ةئرلا تاذو «ةظيلغ ةبوطر نع (156 ههادهط) اميس ال لاعسلا

 عم غلابلا هفيطلتب (156 هطو5) ردصلا يف ةسبتحملا (50م6:8068065) لوضفلا نم هعفد رسعي

 فيلل ريعشب هب ضيتصمتلر جيكتسملا ىردرلا للغوت يركرو همكم
 برش اذإ نيدرابلا (126 ةماءعم) لاحطلاو (16انا»ءم) دبكلا عجو هك : ءاذغلا ءاضعأ

 . ءالطو .ابروش (186 0هموإل) ءاقشتسالا نم عفنيو , (10ءةماءمم) لاحطلل ةصاخو «لخلاب

 ةرثكو ءاذمالا ليزيو صغملا ليزيو ريساوبلا هاوفأ حتفي : (8:هءاقكل 06 عقهك) ضفنلا ءاضعأ

 هخيبط يف سلجيو «با رشلاب (156 مءم65) ثمطلا ٌرديو «(156 همءؤده21 ءمصنوؤنهد) مالتحالا

 ءطقسي لسعب هنم ةجزرفلا لامعتساو .ةدرابلا هعاجوأو (112لهعوو ه,اناعمنق) محرلا ةبالصل

 (756 مطلوص) مغلبلاو (15ء طنا ةّرملاو رفصألا ءاملا لّهسيو ؛(156 ناعدنك) محرلل عفان هنهدو

 . تايمخرد عبس ىلإ ةيقوأ فصن ةبرشلاو «لسعلاب تّتفتملا هقيتع نم يقس اذإ

 . ضفانلاو دربلا ليزي هنهد : 126 1676:5) تاّيمحلا

 . اهلك مومسلا نم عفني لخلاب برش اذإ :(156 مهن5هد5) مومسلا

 376 بل

 ام عذليو هلوط يف سيلو «قربأو رفصأ:هنأ الإ «ثاركلا رزب نول هبشي هرزب نول : ةيهاملا
 . ءاعمألا ىتح هيقالي

 .هنم ًاسبي لقأ رزبلاو «ةيناثلا يف ناسباي ةثلاثلا لَوأ يف ناّراح هرزبو ةرجنألا : عبطلا

 «ّيوق, هناخسإ سيل لاق نم مهنمو «قرحم ةّوقب للحم حّرقم ٍباَذج :صاوخلاو لاعفألا

 نيب محللا لاح مسالا فحطااداو حورقلل عيذلت هيف سيلو ءديدش ءالج هيفو ءةخفنم ةوق هيفو

 :ايلاعفأو ةردتالا

 عفنيو «تاليبدلا رُجفي لخلا عم هداّمض : (156 5«ءالنسعد 200 اء مانقانلء5) روثبلاو مار وألا

 .هدامر كلذكو ءادامض (16 ههه2062) ناطرسلا نم هرزب عفنيو «تابالصلا نم عفنيو ءاهنم

 يتلا (10ءادلهعم5) حو رملا عفني-حلملا عم هدامر : (156 9هانه05 ةهل انأنء55) حو رقملاو حا رحلا

 .: (156 ءةمءع7و) تاناطرسللو (1طء مد11عم224 ان1ع6:5) ةثيبخلا حو رقلاو بالكلا ضع نم ثدحت

 .بصعلا ءاوتلا نم عفني حلملا عم هداّمض : (1طءزهذه1:) لصافملا تالآ

 .(16 1ةةعسم طنسنت) فاعرلا عطقي قوقدملا هقرو : (0:عهصت ه6 طع طعد4) سأرلا ءاضعأ
 ديمضتلاو «(166غ5 هء[صتعامد) نانسألا علق لهسي اداّمض هرزبو «ةّوقب ةافصملا ددس حتفي هرزبو

 . ءالثحوب ىّمستو ؛نينذألا فلخ ماروأ نم عفني هب

 وأ «([1طع طعم ردصلا ىقن ريعشلا ءامب يقس اذإ : (2ودمتهغم5 همودصت) سفنلا ءاضعأ

 نب يلع نب رمع نب فسوي رّمظُملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .قبرخلاو صيرقلا وه :ٌةرجنألا )١(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا سا

 (156 طنءاع ةظيلغلا طالخألا نم (156 هطه60 ردصلا يف ام جرخأ ريعشلا ءام يف هقرو خبط

 تاذ نم درابلاو (05 0هم590682) باصتنالا سفنو وبرلا ليزي وهو «ىوقأ هرزبو . طاققق01115)

 . (21ءانىتكإال) بنجلا

 ينملا لبقيف محرلا مف مف حتفيو ءءالطلا عم هرزب اميس ال «هابلا جيمي : ضفنلا ءاضعأ

 (1ط؟ معمأ5©) ثمطلا ٌردأ ّرملا عم لمتحا اذإو .«ضيبو لصبب لكأ نإ كلذكو ,15(2ع ةمعص)

 (1طع محرلا معدي ٌيرطلا ا . ّرملاب هخيبط برش نإ كلذكو «(156 1146505) مجرلا حتفو

 هنهدو .هيف ةلهسم ةوقل ال هئالجب ماخلاو (15ع مطاءوس) مغلبلا لهسيو ءادامض ةئتانلا اناعنو)

 نوكي نأ تدرأ نإو «ةعيبطلا نّيلي فدصلا عم هقرو خيبطو .'''هطرقلا نهد نم ًالاهسإ رثكأ

 نأ جاتحيو .هتبرشو بارش يف هتحرطو قيوس عم هتقحسو هبح بل تذخأ ًاقيقر هلاهسإ
 «لسع عم فايش هنم ٍذخَتي دقو ءهقلح قرحي الثل ءدرولا نهد نم ائيش هدعب هبراش برشي

 . ةئيدر أطالخأ لّهسيو لمتحيف
 ظ : وفا

 «نيقناد ىلع هتبرش دازت الو ءهمش موني ئيرصملاو «ةوسألا شاخشخلا ةراصع : ةيهاملا

 ةديدح ىلع ىوشي نويفألاو «فيعض رّدخم ًاضيأ وهو ءًاضيأ نويفأ ّيربلا نسخلا نم ْذخَتي دقو

 . رمحيف ةامحم

 ءءاملا ىف لالحنإلا لهسلا شهلا ؛«ةحئارلا ٌداحلا نيزرلا وه هنم راتخملا :رايتخالا

 غباصلا رفصألاو .هنم لعتشا اذإ جارسلا ملظي الو ءسمشلا يف لحنيو «بوذلا يف دّمعتي ال

 شغي دقو ءاثيماملاب شوشغملا وه اذهو .ءشوشغم نوللا ىفاصلا ةحئارلا فيعضلا نشخلا ءاملل

 .ًادج ًايفاص ًاقاّري نوكيف غمصلاب ٌشْغيَو «ةحئارلا فيعض وهو ءيربلا سلا نيلب
 . ةعبارلا يف ذ سباي دراب : عبطلا

 رادقم هنم ةبرشلاو «ًءالط وأ ًابرش ناك ءاوس عجو لكل نكسم رّدخم .: صاوخلاو لاعنألا

 . ةريبك ةسدع

 اهئزج نم ةعرفتمو «لفسألا نم ةطيسب «ةمئاق هقاس «ةبكرملا ةليصفلا نم يغبص يعارز تابن :مطْرُّقلا )١(
 ةعانص يف لخدي .هراهزأ لامجل ةنيز نيتاسبلا يف ًاريثك عرزي . بغزلا نم ةيلاخ ةنشخ ةيناوطسأ «يولعلا

 امأ . ةيلسانتلا ضارمألاو «نويعلا ضارمأو «قرألاو .بلقلا ىضرمل ةرثكب فصوي ًاميدق ناك .نوباصلا
 «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . ءاذغلا ىف طقف ةطيسب ةناكم هل تيقب ثيح «ةيبطلا هتناكم َدَقَف دَقَف ًاثيدح

 1353+ ةيناقلا ةعبظلا ف تورب: « ةماعلا نكمل ناد.« يدل" سمش نمحأ  اهانجو اميز

 ةليوط ةقاس .فيصلا لصف لئاوأو عيبرلا يف لوقحلا يف ايرب تبني يذلا شاخشخلا بلحتسم :نويفألا (؟)

 ضيبأ لئاس اهئازجأ رئاس يفو ءءارمح اهراهزأ «ةنوشخب ةننسم ةينالوط ةقاروأ «تاريعشب ةوسكم

 قرألاو داحلا لاعسلا ةجلاعمل قاروألا بارش لمعتسي . لافطألل ًاصوصخو ماس هنأل هنم رذحي بيلحلاك

 دمحأ «اثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ًاضيأ خويشلا دنع هتبرجت نكمي .لافطألا دنع

 . ١99١ «ةيناثلا ةعبطلا .توريب .«ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش



 ض فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . (1طع طمع :ت:كلنمع) ةراحلا ما وول عنمي : (1طء ةم:ءالتصع ةصل طع مادكغانلءع5) روثبلاو ما ر وألا

 (0ءونعمانود ه؟اطع حو رقلل فيفجت هيف : (156 8هانه05 250 طع انلنع15) حو رقلاو حا رحلا

(1110615 . 

 .(1ط6 عمانأ) سرقنلا هب ىلطيو «ةيوشم ةضيب ةرفصب طلخي : (15ءزهزهأ5) لصافملا تالآ

 .نبللاب اصوصخو عجولا نكسيف
 اذإ نكسيو «ةليتف ريغب وأ «ةليتفب الامتحا ولو مونم : (0عقهك ه1 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 «حبريف نمزملا عادصلا نكسيو «نارفعزلاو ّرملا عم ةملألا نذألا يف درولا نهد يف هفودم رطق
 . نهذلاو مهفلا لطبي امم وهو

 نبلب اهمار وأو (1طع همطغطقلسن2) دمرلا عاج وأ وكس : (0هدلدع هءودصو) نيعلا 6

 .رصبلاب هتّرضمل (1ط6 همطغطةادهنة) دمرلا يف هنولمعتسي ال ءامدقلا نم ريثك ناكو 3 ”ءاغلا

 (1طع ءمانتعط) لاعسلا كنس : (65مز2غه.9 ةصل كطعذأ هءوهصن) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .هنم حربملا هب نكس ام ًاريثكو .فحلملا
 ةيخرتسم تناك اذإ كلذو «تعمتجاو تغيدنا امبر (156 5:همهءط) ةدعملا : ءاذغلا ءاضعأ

 هصقن وأ مضهلا لطبأ رتسديبدنج ريغ نم هدحو برش اذإ لاوحألا بلغأ يفو «ةبوطرو ٌرح نم
 .ادح

 جحسلا 55 عفني رو «(1ع ل132:50632) لاهسإلا سبحي : (3139[616::18 05885) ضفنلا ءاضعأ

 . (ن1نعر5 ه/ طع آ1ط(ع5أت265) ءاغمألا حو رقو (1ع هكعم21202)

 .رتسدييدنجلا هقايرتو يوقلا هدامجإب لتقي :مومسلا
 . حاقللا رزب هفعضو «جنبلا رزب هفاعضأ ةثالث هلدب :لادبألا
 4ةفإ رأيا

 حس

 يف فعضأ هحاّقف نم ذخّتملاو «ّيوق هرشق نم ذخّتملا هنهدو .فورعم جرتألا :ةيهاملا
 . باب لك

 بطر ىلوألا يف راح همحل ؛«ةيناثلا رخآ يف سباي ىلوألا يف راح جرتألا رشق :عبطلا
 هرزبو . ةثلاثلا يف سباي دراب هضاّمحو رثكأ هدربو ىلوألا يف بطر دراب وه : : موق لاق لب ءاهيف

 . ةثلاشلا يف ففجم ىلوألا يف راح

 هضاّمحو «كلذ نم فطلأ هحاّقفو «خفنلا نكسي هقروو .« خفنم همحل :صاوخلاو لاعفألا

 «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .«ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ :عجاري ()
 .1488 «توريب

 ءامدقلا ءابطألا لاطأ ءرابكلا نوميللاك هرمثو ءرمثلاو قرولاو ناصغألا معان .ءولعي رجش :جرتألا (؟)
 ءمحلو ءرشق :ءايشأ ةعبرأ نم بكرم وهو «ةريثك عفانم جرتألا يف :هولاق اممو «هدئاوف نع ثيدحلا
 سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق ءباشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . صاوخو عفانم اهنم لكلو رزبو ءضمحو
 1894١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا نش

 هتحئارو «سؤوستلا عنم «بايثلا يف هرشق لعج اذإو «لذحم هرشقو هرزبو «ءارفصلل رساك ضباق
 .ءابولاو ءاوهلا داسف حلصت

 هخيبطو «صربلل دّيج ءالط هرشق ةقارحو «فلكلاب بهذيو نوللا ولجي هضاّمح :ةنيزلا

 . مفلا يف ًاكاسمإ ًاضيأ ةهكنلا بّيطي هرشقو «نمسم وهو ءةهكنلا بّيطي
 . ءالط ءابوقلا نم عفان هضامح : (16 5:ءالزط عد ةص4 مانق(ن165) روثبلا وروما روألا

 ؛هرشق نم ْذْحَتي امنإو «بصعلا يف ءاخرتسالل عفان هنهد : (15ءزهاه05) لصافحلا تالآ

 . بصعلل ءيدر هضامحو , جلافلا نم عفنيو

 َج رتألا خيبطو 156(2 2081 مهمةلزونو) ةرقللا نم عفني : (0:عدصم هءاطء طء20) سأزلا ءاضعأ

 .ادج ةهكنلا بْيطي

 .نيعلا ناقري ليزيف هضاّمحب لحتكي : (00113: 018325) نيعلا ءاضعأ

 ناقفخلا نكسي هضامح : (165مز23هدزن 220 طع طعكأ همودصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 خبط اذإ جرتألا تلو (16 عوج ردصلل ءيدر هضامح نكل «ةئرلاو قلحلل ديج ىئبرملاو ءراحلا

 .اهجرخأو ةعولبملا ةقلعلا لتق ةجّركس فصن هنم يقسو ٌلخلاب

 «ىّبرملاب لكؤي نأ بجي «مضهلا ءيطب خفنم «ةدعملل ءيدر همحل :ءاذغلا ءاضعأ

 ءءاشحألاو ةدعملل ٌوقم.هقرو نكل .رثكي نأ الإ .مضهلل لبقأو ملسأ لسعلاب ىّبرملا كلذكو

 مضهني ال هرشق سفنو .مضهلا ىلع ناعأ ريزابألاك ةمعطألا يف لعج اذإ هرشقو هحاَفُق هدعبو

 نم عفان هضاّمح ءامو «ةدعملل غباد - ضماحلا بر وهو هيرو «ءيقلا نكسي هخيبطو . هتبالصل

 وأ هدعب ماعطب طلخي ال ًادرفم جرتألا لكؤي نأ بجيو ءيّهشيو يوارفصلا ءيقلا نكسيو ناقريلا

 . هلبق

 عفنيو نطبلا سبحي هضاّمحو .جنلوقلا ثروي همحل ': (18506:217 0:ع225)»: ضفنلا ءاضعأ

 ةراصعو ةلهسم ةوق هرزب يفو 156(2 مأ165) ريساوبلا نم عفني هرزبو «يوارفصلا لاهسإلا نم

 .عاسلا ةيلع كين هفاجج

 مومسلا مواقي راحلا ءاملاو ءالطلاو بارشلاب نيمهرد نزو هرزن..: (16 مهزؤهه9) مومسلا

 هرشق ةراصعو «كلذ نم بيرق هرشقو «ءالطو ابرش برقعلا مس اصوصخو ءاهلك (16 م015025)

 . اداّمض هرشقو :ءابرش يعافألا شهن نم عفني
 010- ي

 : روقنقسإ

 هعضو اذإ حاسمتلا لسن نم هنإ :نولوقيو ءرصم لين نم داصي يئام لرو وه :ةيهاملا

 :اههيراكم نكت ءاملا جراخ ٠

 . ةّرسلا هئاضعأ دوجأو «هناجيه تقوو عيبرلا يف دّيصملا هدوجأ :زايتخالا

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف ادمتعملا".روقنقسلا وه :روقنقسإ )١(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا رادن«ئنامكرتلا يناسغلا



 ا فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 . (16 261576) بصعلا يف ةدرابلا للعلا نم عفني : (1طعزهز5ا5) لصافملا تالآ

 هتّرس محل اصوصخو «همحل فيكف هابلل جّيهم هحلم : (80ه,139 01عقه5) ضفنلا ءاضعأ

 .اهمحش ًاصوصخو «هتيلك يلي امو
 : 20 صاجإلا

 ظ . ففورعم صاجإلا : ةيهاملا

 ليقث دمكلا ضيبألاو ءرمحألا نم ىوقأ رفصألاو ءدوسألا نم ىوقأ يتسبلا :رايتخالا

 . ةئيمسلا رابكلا هدوجأو ءالاهسإ هّدشأو عيمجلا ىلحأ ينمرألاو :(106 هكنهمط062) لاهسإلا ليلق

 . ةيناثلا رخآ يف بطر ةيناثلا لّوَأ يف دراب : عبطلا

 دنع ضبقو لقع يقشمدلا يف رغم عاطق فطلم هغمص :صاوخلاو لاعفألا

 لكؤيلو «ليلق هؤاذغو «ضبق هيف جضني مل يذلا ءينلاو . «سونيلاج» نود . «سوديرومسيدلا

 . ذيبنلاو لسعلا ءام هدعب بوطرملا برشيلو «ماعطلا لبق
 ءابوقلا عطقي لخلابو «حورقلا محلي هغمص : (1ج6 ههانصفع ةمف انلمعكك) حو رقلاو حارجلا

 .نايبصلا يف اصوصخو ركس وأ لسع هعم ناك نإ ةصاخو

 ىلإ لزاونلا عنمي هب ضمضمت اذإ صاجإلا قرو : (0:عهصو ه؟ ؛طء >620) سأرلا ءاضعأ

 ظ . ةاهللاو نيتزوللا

 . اخيك رصبلا يّوقي هغمص : (061185 01832285) نيعلا ءاضعأ

 .. بلقلا باهتلا نكسي ةنمزملا : (85مز,3:هص هم هع: هءودصن) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ةدعملا يخري هنم ولحلاو «(1ط6 الءااو» طئ1©) ءارفصلل اعفن ّدشأ ةنمزملا : ءاذغلا ءاضعأ

 .اهمئالي ال ةلمجلابو ءاهدّربيو هبيطرتب (1ع 5(همتةعط)

 دكا ايقنأ بطرلاو «ءارفصلل الاهسإ كبش شف ولحلا : (1: عام هءودم5) ضفنلا ءاضعأ

 مل ماد ام يّربلاو ء.مهضعب دنع نطبلا لقعي يقشمدلاو «هتجوزلل هلاهسإو «سبايلا نم الاهسإ
 يقشمدلا نإ هلوق يف أطخأ «سوديروقسيد» نإ :«سونيلاج» لاق .اعامجإ ضبق هيف ًادج جضني

 . الاهسإ لقأ ناك رغص املكو «ثمطلا ٌردي هؤامو «ةناثملا ةاصح تّئفي هغمصو «لّهسي لب « ضبقي
 : "”جاديفسإ

 دافتساو اجنرسإ راص قيرحتلا هيلع دّدش اذإ يكنآلاو ؛كنآلاو صاصرلا دامر وه :ةيهاملا

 هوجو نم ْذْحَنت دقو «حالمألاب ذختت دقو «لخلاب ًاعيمج تاحاديفسإلا ذخْنت دقو ةفاطل لضف

 .نأشلا اذه لهأ بتك يف فرع ام ىلع ىّتش

 .ةدعملل نّيلم مدلل ”قنم .«لوبلل ردم ءذيذل ولح هرمث «ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش :صاجإلا )١(

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . بطرم «باصعألل ءىدهم ءّذغم
 /١1. « توريب «ةفرعملا

 . ماس وهو « صاصرلا تانوبراكورديه : جاديفسإ 20

 55م ١ج بطلا يف نوناقلا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 0

 . ةيناثلا يف سباي دراب : عبطلا

 ةذش رخآلا يف سيلو .ءصوغأو فيطلتلا ديدش لخلاب ذخّتملا :صاوخلاو لاعفألا

 . جنرسإلا ًاصوصخ ّرغم وهو «فيطلت
 . ةبلصلاو ةد رابلا م اروألا نيلي : (1طع ةدبءااتنصع 220 طع مان50165) روثبلاو مأ روألا

 (1ع جورفلا ًالميف .مهارملا يف ف لخدي : (16 01205 220 اطع ان1655) حورقلاو حارجلا

 يف ّدشأ ًاضيأ جنرسإلاو .ىيدرلا محلل جنرسإلا ًاصوصخو «لكأيو «محللا اهيف تبنيو ءاناه6:5)

 . محللا تابنإ

 . نيعلا روثب نم عفتني : (0هنل3غ هىعدسك) نيعلا ءاضعأ

 : اح عفني و (1ط6 ُةهانت) ةدعقملا قاقش ةيودأ نم وه : (8:هئءاقنإ/ 01عد25) ضفنلا ءاضعأ

 مومسلا باب يف هحرش ركذو 201586 م015085) مومسلا نم وه :(156 م015025) مومسلا

 . (1طع 7015025)
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 دنعو «جنزلا نم بلجي رجش نم بشخ وهو ؛فورعم سونبألا :ةيهاملا
 انرق هتسالم يف هبشي :تاقيط ةيف شيل «ضحم دوسأ «ةشبحلا نم الجي سضودير وعدا

 .ناسللا عذلي ًافيثك هرسك ناك رسك اذإو .ًاطورخم ليقو ءافوفحم

 نرقلا هسملم ىف هبشيو ءطوطخ هيف سيل يذلا يوتسملا دوسألا هدوجأ :رايتخالا
 لثم ةبّيط ةحئار هنم تحاف رمجلا ىلع عضو اذإو «عذل هتقاذم يفو فصحتسم وهو تبلد

 لا ةارح طي ارح عم هنأ موق معزو يلا يف نسي راح :عيطلا ١

 داو تطلح وسو ءراجحألا نم ريثكك اكح ءاملا ي كحني :صاوخلاو لاعفألا

 هتكاكح نم ذخّتيو ضايبلاو (156 ه07ءف58) ةواشغلا ولجي : 021 ه:عدص5 ) نيعلا ءاضعأ

 مث «قباط ىلع هتراشن تقرحأ اذإو «هتقفاوم ةّدْشل نيعلا ةيودأل ّنسملا هنم ذخّتيو .فايش

 (126 ناليسلاو نيعلا برجو سبايلا مرا ا وب .نيعلا يف ةنمزملا نيب تاسع

 نمزملا 8ههتسوع)

 هيف نإ ليقو «ىلكلا ةةصح تتفي هنإ : زوخلا لاق : (185::هىءاقن/ 0ه1ع359) ىلا ءاضعأ

 . نطبلا خفنل اليلحت

 : "7 ءافلا ناذآ

 .جاجزلا اهب ىلجي يتلا ةشيشحلا ةّوق نم ةبيرق «سونيلاج» دنع اهتّوق ةشيشح : ةيهاملا

 تاتابنلاب يوادتلا .ةوالحلاو ةرفصلا ىلإ ليمي هنكل «بنعلاك رمث هل ربونصلا قاروأك هقاروأ تابن : سونبآلا )١(
 ١94١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ ءًائيدحو ًاميدق «باشعألاو

 «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ماروألاو مومسلا نم عفنت هعاونأ عيمج «ةريثك فانصأ وه :رافلا ناذآ (؟)

 . ١99١ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق



 ما فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 الو «يزاّبخلا ةحئار اهنم حوفت «سونيلاج» ركذ امهادحإ :نيتشيشح ىلع قلطنم مسإلا اذهو

 «بالبللا هبشت ةشيشحلا هذه نأ معز دق هنأ وهو .«سوديروقسيد» ركذ ام ىرخألاو ءاهل ةبالص

 نابضقلا ةقيقد ضرألا هجو ىلع طسبنت ةشيشح يهو ءاهيلإ سايقلاب قرولا ةريغص اهنأ الإ

 فيطاطخلاو .ةريزكلا رزب اهرزب هبشي ءرهزلا هو .«ّيوق معط الو ةحئار الب ةبّيط «ةيناتسب
 . ةداح يهو («هنم ىعرت

 .ةرّمحم ةفّقجم ىرخألاو ءاهيف ضبق ال ىلوألا :صاوخلاو لاعفألا

 كونشلا جرخي (سوديروقسيدا هركذ يذلا : (156 «هات205 280 ان16655) حورملاو حارجلا

 . حورقلا يقنيو تاحارجلا قزليو يلسلاو
 ةومللا نمو 250 (1طع ءمزلعموأل) عرصلا نم عفني : (0ععدسم هآ طع طعم ل) سأ رلا ءاضعأ

 . غامدلا هطوعس يني و اديان اهيل الك وعس (2621*1 م3131ن515)

 : يرب بنرأ

 هلو نسحأو فطلأ ؛ةحفنألا باب يف ركذ ام عيمج لعفت يّربلا ةحفنأ :صاوخلاو لاعفألا
 .لاعفألا ىف دئاوز

 اذإو «ّيرحبلا ًاصوصخو «بلعنلا ءادل دّيج ءاود هسأر ُدامرو ,فلكلا ىّقني همد : ةنيزلا
 اذإ "نمأرلا نلع رعشلل انيقه ءاوذ ناك + ناقه ىلع يلق قرح رةناقجاب وع امك بتراألا نطيتخا

 عم وأ هدحو هب دمضت اذإف ىرحبلا امأ :«سوديرومسيدا لاق .درولا نهدب لمعتساو قحس

 ' .رعشلا قلح صيرق
 . ضرملا بيقع ةثداحلا ةشعرلا نم عفني ايوشم هغامد : (0]106ذ515) لصافملا تالآ

 هيف هتيصاخب عرسأ هغامدب نايبصلا رومع خرم اذإ : (0عوسق هأ طع طعد20) سأرلا ءاضعأ

 اذإو «لسع وأ دبز وأ نمسب لح اذإ كلذكو هيف ةيصاخب كلذو .عجو الب لّهسو نانسألا تابن
 . عرصلا نم تعفن لخب هتحفنأ تبرش

 ءرهطلا دعب لخلاب مايأ ةثالث تبرش اذإ يّربلا ةحفنأ : (15:01ء125/ ه2عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 نم عفني اولقم ّيربلا بنرألا ٌمدو .(16 اناعتن) محرلا نم ةلئاسلا ةبوطرلا تقنو لبحلا تعنم
 نمزملا لاهسإلاو (8ه:ءالتدع هأ طع 1ه1عوانصعق) ءاعمألا مروو (15ع 11108[2) جحسلا

 تئرألا مدو .مومسلل رهزدابو قايرت لخب ّيربلا بنرألا ةحفنأ : (186 م015085) مومسلا

 . ةينمرألا ماهسلا ٌمس نم عفان اًولقم
 : ”اسلح وبأ

 وهو «راقنشو راجنش ًاضيأ ىّمسيو «رامحلا ّسخ وه اسلح وبأ ْنِإ :موق لاق :ةيهاملا

 رمحأ عبصإ ظلغ يف هلصأو «هب قصال لصألا ىلع قرولا ريثك ءدوسأ نشخ كئاش ينابغز

 هفانصأو «نوللا رمحأو قرولا ريغص فنص هنمو ءفيصلا يف ّسم اذإ ديلا غبصي ءًأدج نوللا
 .نينافوسكأ ءسوسلج وبأ «سريواس وبأ ءاسلح وبأ : ةعبرأ

 .دمتعملا يف رامحلا سخ مسا تحت درو :اسلح وبأ )١(



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ضف

 .نالوألا نافنصلا عيمجلا ىوقأ :رايتخالا

 . هفالخب رخآلاو سباي راح وه ام هنم اسلح وبأ نإ :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 رم صفع وه كلذلو «ضبق عم فطلم اسلح وبأ هنم ىّمسملا :صاوخلاو لاعفألا
 «ةرارح ىوقأو «نيِلّوألا نم فرحأ امهف «نارخآلا نافنصلا امأو ءرهظأ يقاوبلا يف ضبقلاو

 .قرولا نم ىوقأ لصألاو

 . دلجلا اهعم رشقتي يتلا ةلعلاو «(16 «ةانانهم) قَّهَبلا أربأ لب عفن لخلاب يلط اذإ :ةنيزلا

 . هلصأ نم فعضأ هقروو

 كشكلا قيقد عم هنم اسلح وبأ لصأ عنمي : (156 58:ءالتمع 220 عانقت ء5) روثبلاو ماروألا

 . اهيلع محشلاب عضو اذإ ريزانخلا للحي وهو «سوسلج وبأ لصأ كلذكو «ةرمحلا

 قرحو اهلك حورقلا ئلع عمشلا عم عضوي : (156 ة:هانه05 280 ان10655) حورقلاو حارجلا

 . فانك انلا
 نم عفني نطارقلا ءامب هخيبطو «(706ة:هصهعط) ةد.عملل غباد اسلح وبأ لصأ :ءاذغلا ءاضعأ

 . لاحطلا عجوو ناقريلا
 ىلكلا حو نم عنبر . نطارقلا ءام وأ نطارقلا ءامن هخيبط : (9)8:026132 01:8225) ضفنلا ءاضعأ

 لقعي بارشب ايلقم هقروو . تطقسأ «هلصأ ةأرملا تلمتحا اذإو «ىلكلا ىف (156021ءن135) ةاصحلاو

 لقت لدرخلاو اقوزلاب هم قروللا رقصآلا لتما ريوةزدملا طالخللا للحي الجب ونا وكل وتلا
 . كلذ يف ىوقأ رفصألا نكل .هريغو هرفصأ قلطملا راجنشلا كلذكو ءاهجرخيو ناديدلا

 . ةنمزملا تاّيمحلا نم عفان نطارقلا ءامب تابنلا اذه لصأ خيبط : (156 ؟ءهبءعيو) تاتمحلا

 (156 ةماهلا ىلع لفتو رمحألا قرولا رفصألا رمث خيبط غضم اذإو :(156 مهخ5055) مومسلا

 . اشرفو ًءالطو ابرش ىعفألا شهن نم ناعفني نارخآلا نافنصلاو ءاهلتق 5620)

 : ساملا

 هنوكل بابلا اذه يف هركذ اندروأ اّنأ الإ ميملا باب يف ركذي نأ بوصألا نإ ليق :ةيهاملا

 :.رهشاو فرعأ

 . ةّوقب سباي راح هنإ نورخآ لاقو . سباي دراب هنإ :موق لاق : عبطلا

 .نفعم قرحم «سوديروقسيد» دنعو «ءالجنلا ديدش :لاعفألاو صاوخلا

 .ادج نانسألا ولجي :ةئيزلا

 «نانسألا رسك مفلا يف كسمأ اذإ هنإ : :موق لاق : (0:عدصم هأ اطع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 فزاجي نم مالك اذهو . هيف وه يذلا عضوملا يف رثكي يعافألا مس نأل امإو «ةيصاخب امإ «اولاق

 «لعفلا اذه لعفي ال جراخ ىلإ ًاجوجمم ناك اذإ يعافألا مس نأ فرعي الو ة ةريثك ةفزاجم

 .ةدم هيلع ىتأ اذإ أ اصوصخو

 اقصلم ةقارزلا فرطب ةبح هنم قصلا اذإ هنإ :موق لاق : (8::هىءادصت هءعدم) ضفنلا ءاضعأ

 .هدعبتسأ امم اذهو «ةاصحلا تّبف «.(156 512006 ةناثملا ىلإ لصوأو «يمورلا كلعلاب



 نفت فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 . لتقي مس وه : (116 م015055) مومسلا

 : كامرأ

 . نوللا ىف ةفرقلا هبشت ةيرطع ةينامي ةبشخ كامرألا :ةيهاملا

 ْ . ةهكنلا بّيطت : ةئيزلا
 (1طع طمأ ةراحلا ما ر وألا نم عفني : (1طع ةتءالتس عد ةصل اطع مدكان]ءو) روشبلاو ما ر وألا

 . ادامض ةءالفظ 85)

 (طتودنمهاتمس هأ اطع حو رملا ناشتنال عمني : ( 1ع همانصلك ةسل طع نلءعد5) حو رقلاو حا رحلا

 . ءاضعألا نفعت عنميو «عذل الب هيف فيفجتل ةسباي اهلمديو ءاهعنمتو ان10655)
 قفويو (16 عانت25) رومعلا لكم دو غامدلا ىوقي : (02عوصو هأ طع طع2) سأ رلا ءاضعأ

 ظ . مفلا ضارمأ

 . (1طع هماطهلممن2) دمرلا نم عمني هنم لكألا : (0ءانأ131 0182925) نيعلا ءاضعأ

 (1ط6 ءكطعوا) بلقلا يومي : (12عومت 23 غم 250 اطع هطعوأ هرعهم5) ردصلاو سفنتلا ءاضعأ

 . اهلك (1طع 151 625) ءادحألا و

 .اهلك ةعيبطلا لمعي : (1:02عا35)' 018325) ضفنلا ءاضعأ

 : "*خبللا

 يف ركذي نأ هقح نم نوكيف «خبللا وه اذه ناك نإ : :لوقأ ءردسلا هنإ :لاقي :ةيهاملا

 هذه :«سوديروقسيد» لاق .همعط كانه ريغتف ءرصم ىلإ لقن رجشلا رابك نم وهو «ماللا باب

 ام ةصاخو «ءاليترلا نم فنص ةرجشلا هذه يف دجو امبرو «لكؤي رمث اهلو رصمب نوكت ةرجش

 تلقن نأ دعبف «سرفلا دالب يف لْثْقَت تناك ةرجملا هذه نأ موق معز دقو «ديعصلا ةيحانب هنم ناك

 .ٌرضت الو لكؤت تراصف اهمعطو ءاهعبط رّيغت رصم ىلإ
 اهنم ليسي يتلا عضاوملا ىلع ةرجشلا هذه قرو َرْد اذإ فزنلا عنمي :صاوخلاو لاعفألا

 .وضعلا ىلع عضوو مدل

 : ناسنإ
 ساحنلا يف ذخّتملا نايبصلا لوب حلم كلذكو «قهبلا ولجي ناسنإلا ينم نإ ليق :ةنيزلا

 . حضولا عفني هلبزو فلكلا ولجيو
 ام ىلع ةرمجلا 0 ناسنإلا لوب ركع : (1ط6 ةت:ءاانت ع5 380 طع مانقأان165) ر وثبلاو ما ر وألا

 . ةيعاسلا ماروألا عنم نمسلاب طلخ اذإو .روثبلا ئربي هرعش هامور ازاهجةليز هتللذكو لاقي

 (1طع 5 حّرقتملا برجلا ولجي هلوب : (1طع ؟"هادصل5 220 اطعم ان16655) حو رقلاو حا رحلا

 هينم ص وصخو («1(2ط6 112ع5ه:10) ءابوقلاو ةئثيبخلا يعس معنميو .(1 6(1) ةكحلاو مانةأن10583)

 . (156 1م عنهمص) ءابوقلا نم عفان

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )1١(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ىملقلا راد .ينامكرتلا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 4

 ّينم كلذكو «سرقنلا عجو نكسي ضيحلا ّمد نإ ليق :(70زهزه10 لصافملا تالآ

 .تيزو عمش عم ناسنإلا

 نسلاو نذألا يف رطقي درولا نهدب هرعش ةقارح : (0عدمو 0, طوء ط620) سأرلا ءاضعأ

 ىقسي ًاقرحم ناسنإلا مظعو «نذألا نم دودلا جرخي مئاصلا باعلو «َّيِعْدا اميف نكسيف ؛هعجولا

 . ةقيقشلا نم عفني ناسنإلا نذأ خسوو ءعرصلل

 «نيعلا ضايب الج ساحن ءانإ يف لسع عم خبط اذإ هلوب : (0هن13: ه2عده5) نيعلا ءاضعأ

 .نيعلا يف ةكحلاو «برجلا نم عفني كترم عم هرعش ةقارحو ةفرطلا نم عفنيو
 عفن «برش اذإ نايبصلا لوب نإ ليق : (1865مأئ2غهدزن ههل طع ءاطعذإ همعد55)ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . يرحبلا بنرألا جالع وهو «لسلا يف ًادج عفان ةأرملا نبلو «جالعلا سبيو هباصتناو سفنلا رسع نم

 عم هلوب نم ةجّركسأ نإو «ةدعملا عذل نكسي ناسنإلا نبل نإ اولاق : ءاذغلا ءاضعأ
 ءامو لسعلا ءام عم اصوصخو ,(156 1ءاعزانو) ناقريلا عفني تراشلا ملعي نأ ريغ نم نيبجنكسلا

 . هلبز كلذكو «صمحلا

 ضيحلا مد لامتحا نأ ليقو «لوبلا ٌردي ناسنإلا نبل : (8:>ءرءادصإ» هءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 الوطن اهتاجارخو محرلا حورق عفني ءاسنلا نبلو .لبحلا عنمي اضحم (8ءمواطنة] 51000)

 . ثاركب ًاخوبطم لطر يثلث ردق محرلا يّقنيو لاهسإلا عطقي هنإ :ليق «ناسنإلا لوبو ءالومحو
 (156 ةرئادلا تاّيمحلا يف يقس اذإ رمخ وأ لسع عم سبايلا لبزلا :(706 :606::) تاّيمحلا

 . اهراودأ عنم 111161111111621 1ا/ع15)

 ردتو قحشت ناستالا نائتمأو ؛« يرحبلا بنرألا قايرت ةأرملا نبل : (156 مه15ؤهه5) مومسلا

 (55ءوهلطا#) قيرلا ىلع هقيرو «ناسنإلا ةضع ىلع ّرذي هلبزو «كلذ نم عفنتف «ىعفألا شهن ىلع

 2  .ضوضعملا وضع حّرقت قيرلا ىلع اناسنإ ناسنإلا ضع اذإو «تاّيحلاو براقعلا لتقي
00-7 

 . ةيبلقلا تاحّرفملا نم وهو ريرحلا وه :ةيهاملا
 . اهيف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 نم ىلوأ ززقملاو «غبص دق نكي مل اذإ خوبطملا لمعتسي دقو «هنم ماخلا هلضفأ :رايتخالا

 . قرحملا

 . هيف ةيصاخب حيرفتو فشنو فيطلت هيف : صاوخلاو لاعفألا
 عذل ريغ نم هفيشنتو هفيطلتل كلذو «هغيبدتو هترارمب ةئرلا ةبالصل عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 . عون هنم صتخي سيلو «ةلدتعملا هتسوبيو
 يتلا حورقلا فشنو ةعمدلا عنمو « عفن ةلدك هته دخت اذإ : (0هنادع هءوده) رصبلا ءاضعأ

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ملقلا راد «ينامكرتلا



 ماه فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 حورلا ةيوقت ةيودأ نم هنإو «هجازم لادتعا ةهج نم سبيلا لدعيو هتيمست يف هتبسانمل نيعلا يف

 .نزو الب اذهو «ءاذغلا فّرصت ىلع ةدعملاو

 : 7تكمتكإ

 .ايناوافلا لعف لعفي يدنه ءاود :ةيهاملا

 . عرصلا عنميف راخبلا دعصم هب ىلطي : (0عدمق ه6 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 : "'”خانافسإ

 . فورعم : ةيهاملا

 .ىلوألا رخآ يف بطر دراب : عبطلا

 ةيلاج ةّوق هيفو :لوقأ ."”قمرسلا ءاذغ نم دوجأ هؤاذغو ءنّيلم :صاوخلاو لاعفألا

 لك يو قورتن .هقرو نع ةدعمأ| ترفن امبرو ,ءارفصلا عمقيو «ةلاّسغ

 ةراحلا ةئرلاو ردصلا نم عفان : (2 عدمت هم ةص0 طع ك هدا همودم5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . ًءالطو الكأ

 .ةيومدلا رهظلا عاجوأ عفني : (1طع زمزط(5) لصافملا تالآ

 . نطبلل نيل: (8:«ه2ءاقجإ 0[عقهك) ضفنلا ءاضعأ

 : لعبلأ

 ريثك ءيقوقدنحلا ًاضيأ هبشيو «عيبرلا يف تبني '*”تقلا هبشي يرحب ءاود :ةيهاملا
 .رزجلا رزبك هرزبو .«نابضقلا

000 

 ف

 وف

0) 

 . راح : عبطلا

 . ادم (1طء ةماءءم) لاحطلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع انكتصع) لوبلا ردي : (:ءىعاقتال 018385) ضفنلا ءاضعأ

 : ينافسلأ

 . لبإلا ىعر هنأ نظي :ةيهاملا

 .ةدالولا لَهَسُي رجح :تكمتكإ
 هغاونا :ةوجل - ةسفنب ةعشو' كيش يل ةليصف نم .بّرعم يسراف .خنابسلا وهو : خانفسإلا
 2 وقم .مدلا رقفل داضم .ةئرلاو ردصلا ضارمأل عفني عمم . همويل فوطقملا هترضخ ةدشل داوسلا ئلإ تراتغا

 0 صئاصخ ؟لكأت اذام . ىمضهلا زاهجلل فظنم ءناطرسلل داضم «سايركنبلا لمعل ريثم «بلقلل 533

 .1498ا/ .توريب .ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري
 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . .كتووريب .ملقلا راد «ينامكرتلا

 نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا . ةصفصفلا ىهو ءةبطرلا سباي : تقلا

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب ىلع



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا م”

 11 (1طع ععمعجهأ هبلعو) نيتيلكلا ىقني : (8::هىءامت هءعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 : بلكلا بّلكلا ةضع نم عفنلا ةديدش يه : (156 م015025) مومسلا
 : 200 سسولآ

 . ىلوألا يف ةسباي ةراح ءًأسمرت كلذل يّمسف «''”سمرتلا هبشت ةشيشح يه :ةيهاملا

 .ولجيو لادتعاب فْمجي :صاوخلاو لاعفألا

 .لادتعاب هنم كلذ لك للحيو فلكلا نم عفني : ةنيزلا
 دقو «بلكلا بلكلا ةضع نم ةصاخلاب عفان وه :«سونيلاج» لاق : (1طع مهزكهدق) مومسلا

 . نسولا ةينانويلاب ىمسي كلذلو «ةعامج أربأ
 : 9 وقيطارطأ

 . ىبلاحلاب فورعملا ءاودلا وه :ةيهاملا

 .نعين هيفا نمر «ةيرت ىذا نق“ عيطلا
 . ديربتلا عم ةلذحم ةّرق هتّوق :صاوخلاو لاعفألا

 . اقيلعتو ًاداّمض بلاحلا ماروأ نم عفان : (156 ة«ءالتمعم همه طع مايقةتلعو) روثبلاو ماروألا

 : ىنايقدرأ

 كلغ ىف ردك اهلا ايلنقي اديس ةحكارلا:ةدارج ريكا نقع رمت .«ةيهاسلا

 . ؟*”عنكاكلاو «؟”بلعثلا بنع نم اهعبط يف ىوقأ اهنإ :"بهارلا» لاق : عبطلا
 يف ةنطابلا (156 5:ءلذه85) ماروألا عفني : (156 5«ءالندعد ةصم اطع مانت ءه)روثبلاو ماروألا

 .ةجراخلا (16 طم( :مءالننمعو) ةراحلا ماروألا ىلع ىلطيو «ناتيقوأ هنم ةبرشلاو .بهارلا لوق

 . (15ع دهءالتصعو) مر ولا ناك ثيح ادج ابيجع نوكيف

 )١( ماشلا دالب يف اذهو «ةأجللا ةشيشح» مساب فرعت تناك ًاميدقو «نسولأ» مساب اندالب يف فرعت :نسولآ .

 نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف يبلاحلا مساب تدرو :سوقيطارطأ )٠(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب ىلع

 "سمرت» ةملك نإ :ليق لوقنك .لكؤت يتلا هبوبح لجأل عرزي «ةينرقلا ةليصفلا نم يعارز تابن :سمرتلا (*)

 يف اهنم سمرتلا يف ىلعأ هتبسنو «نوهدلاو لالزلا نم ةريبك تايمك ىلع سمرتلا يوتحي «لصألا ةينانوي
 ديج وقم .ةيولقلا ةداملا ىلع يوتحي هنأل همعط ةرارمل وه امك هلوانت نكمي ال هنأ ريغ ءايوصلا لوف

 امفيك ًارهاظو ًانطاب ناديدلاو لمقلا لتقي ءمسجلا نم ةجزللا طالخألا ٍجرخُي .باصعألاو بلقلل

 نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذاَم . ثيغاربلاو ّقبلا لتقي لظنحلا عم هؤام . لمعتسا

 .1991 «توريب «ةفرعملا راد  ءيوانضلا

 «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .ةثلاثلا يف سباي دراب ةفلتخم هناولأ «بنعلاك تابن ةرمث :بلعثلا بنع (8)

 حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .وهللا بحب فرعي :جنكاك (5)

 . اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر



 ضف فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 .تقولا يف أربأ ريبانزلا عسل ىلع يلط اذإ : (1طع ممزكمصق) مومسلا

 : نوقسارفقأ

 . مزحلاو ةحيدلا هل لاقي يسراف ءاود : ةيهاملا

 .ركذلاو نهذلاو ظفحلل دّيج : (02عدمو ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 : "”نوليطوبوأ

 . مسالا اذهب فورعم هنإ :زوخلا لوقي «عرقلا هبشُي تابن : ةيهاملا

 ةيرطلا تاحارجلل ءيش عفنأ هنإ :لاقي :(756 *هابملو ه00 (0ءادا0ع5) حورقلاو حارجلا

 . اهيلع عضو ام نيح اهمحليو اهمضب

 : يسوي أ

 ُهُنَوكَت نوكي نأ هبشيو «سويسأ هرهز ىّمسملا حلملا هيلع دلوتي يذلا رجحلا وه : ةيهاملا
 . هيلع طقسي يذلا هلظو ءرحبلا ةوادن نم

 نم نمعتملا محللا بوذت أريسي ةنفعم ةمحلم ةحتفم هرهز ةّوقو هتّوق :صاوخلاو لاعفألا

 اذإ مطبلا غمصب أداّمض تاحارجلا دا : ([طع ةبءااتم عد ةم0 طع مانككن اءعذ) روثبلاو ماروألا

 :تفرل

 ةرسعلا (1 ن1هع”) حو رملا نم عفان : (1طع بهان005 220 طع 55 حو رقلاو حا رجلا

 .ةقيمعلاو ةميظعلاو ةفينعلاو
 مهفارطأ ولعج اذإو 186(«2 عمانا) سرقنلا ىلع ريعشلا قيقدب :(01015]156) لصافملا تالآ

 ةئرلا حو رق عفن لسعلاب قعل نإ : (8 وما 210231' 220 طع ءطع5أ 018325) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . (1طع انطق

 . (186 ةمام65) لاحطلا ىلع لخلاو سلكلاب يلط اذإ عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 : ")ل ويطأ

 . ىلوألا يف بطر ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . ءالج هل : صاوخلا

 . ةّوقب (156 ؟01180[1) قهبلا ولجي : ةنيزلا

 : يرحب بنرأ
 .نانسألا قرو هبشت ءايشأ هئازجأ نيب وه ام ةرمحلا ىلإ يفدص ناويح وه :ةيهاملا

 . منغلا كوش وهو ةطماناوم 3؟1هعوصقع :نوليطوبوأ )00(

 فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف مسالا اذه تحت درو يدنهلا قدنبلا وهو :طويطأ (6)
 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلاا يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نبا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا اضل

 ًاصوصخ «بلعثلا ءاد ىف رعشلا تبني ًاقرحم ةفازو . قهبلاو فلكلا ىّقني راح همد : ةنيزلا

 .رعشلا قلح وه امك هب دّمضت اذإو ءأدج ةّيحلاو بدلا محش عم

 . الحكو ًاداّمض رصبلا ولجي : (0عده5 ه؟ ط6 2620) نيعلا ءاضعأ

 . (7ء دهع) ةئرلا حيرقتب لتقي ةّيّمسلا ةيودألا يف دعي : (186 م01505) مومسلا

 ا

 . يسرافو ينامرك ءاود : ةيهاملا

 . فيطل راح : عبطلا

 : ''”سلغانأ

 . ةينوجنامسإ ىرخألاو ءارفص هترهز امهدحأ «نابرض : ةيهاملا

 اهمروت ناعنميو «تاحارجلل ناحلصي : (716 ؟هانتتوك ة50 طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 . حورقملا راشتنا ناعنميو .«هوحنو ىلسلا نابذجيو

 نم ًاريثك امغلب ردحأ هب طعتسا وأ ءامهئامب رغرغت نإ : (0:عدد6 ه؟اطء طء30) سأرلا ءاضعأ

 نأ موف معزو ؛ ةيلكلا عجو عفت «بارشلاب برش اذإ : (1:16133إ9 0183135) ضفنلا ءاضعأ

 .اءوتن اهديزي رهزلا رمحألاو «ةئتانلا ةدعقملا معدي رهزلا قرزألا

)010( 

00( 

 ف

0( 

 ديريدترأ

 :٠ ىعفألا شهن نم عفن بارشلاب برش اذإ : (16 م015025)مومسلا

 : قربأ

 : نسرواف ءاود : ةيهاملا

 . ظفحلاو لقعلل دّيج : سأرلا ءاضعأ
 ّْ : ”ييسوا

 . يدنهلا رفولينلا نم برض : ةيهاملا
 . سباي راح :«هيوج رسام نبا» لاق : عبطلا

.)0 

 . قوقشمل أ أصبل ائ ءاود : ةيهاملا

 :..ريسا وبلا نم عفني : (1815 عاقب 018985) ضفنلا ءاضعأ

 . خيشلا سأر مساب فرعي تابن :نوسقأ

 . قلعلا لتاق وأ قلعلا ةشيشح وه : سلغانأ

 .يسراف وهو يدنهلا رفولينلا نم عون :ديبسوأ



 مسا 4| فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 : 7*5 بوف

 . ([56 منمأل) ةقدحلا ّدشي ءيش يقدحلا سويفأ :ةيهاملا
 لّوأ يف ةضباق ةراح هترمثو .ىلوألا يف ففجم ؛ةيناثلا يف دراب : («سونيلاج» لاق : عبطلا

 . ةيناثلا يف ةففجم ىلوألا

 . ةّذم (126 ط815) رعشلا اهيلع تبني الف «نايبصلا ةناع ظفحي : صاوخلاو لاعفألا
 . (156 ؛ءاعددت) ناقريلا نم عفنت هترمث : ءاذغلا ءاضعأ

 : "”نوراصوردنأ

 . سافلل امك نيّدح هل نأل .ساف ىّمسملا ءاودلا وه : ةيهاملا
 . ةصوفعو ةرارم هيفو .عبطلا راح وه : عبطلا

 . (15ع ”ولءادو) .ءاشحألا ددس حتفي :صاوخلاو لاعفألا

 . (1[خطعاتتل 2 1510) لصافملا عاج وأ نم عمني : لصافملا تالآ

 : سمره عباصأ

 . ©9ناجنروسلا ةّوق هتّوقو ءناجنروسلا حاّمُف وه : ةيهاملا
 : 2! طامطأ

 . طويطأ وه نوكي ال ىتح لمأتي نأ بجيو «'””نادنزوبلا ةّوق يف يدنه ءاود :ةيهاملا
 . بطر راح : عبطلا

 . (1طع ةمطعمل1512) هابلا ىف ديزي : ضفنلا ءاضعأ
 تاباطيإ 29 : ١

 .نيغلا باب يف ةروكذم برغلا ةرجش : ةيهاملا
 ديلا

010 

00 

 ةرف

0) 

(0) 

68 

(30 

 . ةماغلا همسك امك نوراسوودتأ ىغدي تان" :نوراصوردتأ

 . مجلشلا وهو : سويفأ

 .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .قارعلا ءاب أ دنع ةيربربلا ةبعللاو ءةيرصملا رايدلاب ةبعللا يه :ناجنروسلا
 حيحصت . تو ربت .ملقلا راد ؛ ينامكرتلا يناسف لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا

 نب يلع نب رمع نب فسوي نب رفظملا كلملا ؛ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا . يال : طامطأ
 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناَسغلا لوسر
 | . ءابلا فرح يف هنع ثيدحلا دريس : نادنزوبلا
 هم يتسرب را لجلا كالعلا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف درو امك برغلا رجش وهو : : ساباطيإ

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع
 ةيذغألا نماوه ريغص ضييأ بح اهلخادب رْهُص فلُع وذ :ةيليخللا ةليصفلا نم ىوتنم تان «ذرلا  قرألا
 -نم ةنس ةئامعبسو نيفلأ يلاوح لبق نيصلا يف زرألا عوز .هب نوذغتي ًابيرقت ضرألا ناكس ثلثف ةيسيئرلا



 فلألا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 0 ممل

 . ةطنحلا نم ٌرحأ هنإ :اولاق ًاموق نكل «هّرح نم رهظأ هسبيو «سباي راح : عبطلا

 نهدو نبللاب خبط اذإف ءوه ام سبيلا ىلإ ًاحلاص ًءاذغ وذغي ٌررألا :صاوخلاو لاعفألا

 .ةلاخنلا ءام يف ةليل عقن اذإ اصوصخو ءهلقعو هفيفجت طقسيو ءدوجأو رثكأ ءاذغ ىَّذع ءزوللا

 . ءالج هيفو ءطبب دربي امم وهو

 ديزي نقبللاب خوبطملاو ءذح ىلإ لقعي ءاملاب هخوبطم : (8:>ءدءاهنب همعوصو) ضفنلا ءاضعأ

 هنبل ةيئام لاطبإ يف دهجيو ءهرشق يف هيلغل ديزت نأ الإ لقعي الو «(16 ةمدصت) ينملا يف

 . هتسوبي كلذب لطبملا ةلاخنلا ءام يف عقنملا ًاصوصخو

 :''"ةيرطإ
 ,نيجعلا نم ذختي «رويسلاك يه ةتشر اندالب يف ىّمسيو خوبطملا نم عون :ةيهاملا

 .محل ريغبو محلب ءاملا يف خبطيو
 . ةطرفم اهتبوطرو ةراح يه : عبطلا

 ريغ ريطف اهنأل «ةدعملا نع رادحنالاو ماضهنالا ةئيطب اهنأ كش ال : صاوخلاو لاعفألا

 طلخ اذإو .نولوقي ام ىلع رمألا سيل هّلعلو .مهضعب دنع فخأ محل ريغب خوبطملاو .ريمخ .ريمخ

 ا اهؤاذغ رثك تمضهنا اذإو اليلق اهلاح حلص ءزوللا نهدو لفلف اهعم

 اذإ ايفو مدلا ثفهنو لاعسلا نمو ةئرلا عفني : (18 عومت هم ه2 عوصم) 0 ءاضعأ

 . ةعيبطلل ةئيلم يه : (8:هءامتإل 0ه:عدصت) ضفنلا ءاضعأ

 : وقنا

 . ءاكذلاو ظفحلا ةيكذت هتيصاخ ينامرك ءاود وه :ةيهاملا

 : ©” سوليخأ

 . سطيردنس نم ضبقأ وه :«سونيلاج» لاق «سطسيردنس ىّمسي دقو

 حورقو (1نمانتع 04 طع ط1000) مدلا راجفنا عطقي : (8>ىءاقصا هءعدصمت) ضفنلا ءاضعأ

 . ءاسنلل ضراعلا فزنلاو (1265231 انلع655) ءاعمألا

 0 ”نوقيرافوأ

 . يمورلا يدادلا هنأ اذه ريسفت : ةيهاملا

 .«طغضلل ضفاخ ءمسجلل وقم .مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو 770 707 ىلع زرألا يوتحي .داليملا -

 ةيفصتو «ينملا ةدايزو «ندبلا بصخ يف ريثأت هل «ةدعملا يوقي ءآريسي ًادش نطبلا دشي «لوبلا للحي

 ١151. «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .نوللا

 .طويخلاك قيقدلا نم ماعط :ةيرطإ )١(

 .ةقرو فلأ مأ تابن وه :سوليخأ (0)

 .يزادلا تابن وه :نوقيرافوأ (9)



 م4 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 :الامتحا غبمطلا و لوبلا ّردي : (8:هءءادص' ه:عد255) ضفنلا ءاضعأ

 .اسنلا قرع أربأ ةيلاوتم ًاموي نيعبرأ برش اذإو :(1ءزهذدت:5 لصافملا تالآ

 . عبرلا ىمح بهذي برش اذإ هرزب : (156 180653) تاتمحلا

 : نويدميثأ

 . ةيئام ةبوطر عم ًاديدش ًاديربت دّربي هنإ :صاوخلاو لاعفألا

 . هدوهن ىلع (1طع مهسصصت2) يذثلا ظفحي : (0656 هءعوصو) ردصلا ءاضعأ

 رخآ اذهف .ًاميقع براشلا لعج برش اذإ هنإ لاقي : (5:>«:ءاهنرب هءوده39) ضفنلا ءاضعأ

 . ءاود نوعبسو عبس كلذ ةلمجو .؛فلألا فرح نم مالكلا

 ءابلا فرح يف : ىناثلا لصفلا
: 230 

 . ينهد نّيل بل هلو ءوه ام ضايبلا ىلإ ''”صّمحلا نم ربكأ هّبح : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 ددس ءاملاو ّلخلا عم حتفيو ةظيلغلا داوملا عطقي ِهّبَل اص وصخ ٌّقنم : صاوخلاو لاعنألا
 ءرثكأ ضباق هرشقو «ةيواك ةّوق هيف كلذ ببسو «ضبقو رثكأ ةرارم هريخت يف .(؛ةدنهدو) ءاشحألا

 | . عيطقتو ءالج هعيمج يفو «ضبق نم هنهد ولخي الو
 (1طع هقستة5ط) شمنلاو (16 سصت»هل ههاهانع ءه1164 121280 شربلا نم عفني هبح :ةنيزلا

 . هنهد كلذكو «(3ه15 06 ط6 انا655) حورقلا راثآو (1ط6 "انانعم) قهبلاو (156 2187 فلكلاو

 اهلك ةبلصلا (1ع ةة:ءالن285) ما ر وألا عفني : (1طع ةىتءالتصس عد ةتل طع مانكأا1165) ر وثبلا و ما ر وألا

 . (1طع 7835) ليلآثلاو مهارملا يف عقو اذإ

 (1طع رشمتملا برجلا نم لخلاب عفني : ( 1ع ؟:هانطلك 250 طع ان1ع655) حو رّقلاو حا رجلا

 . (1طع ةعم©) ةّينبللا روثبلاو ءدهنم (156 5ء3طأتعو مانكاانله583) حّرقتملا برجلاو 662م3 288 5عهطزء5)

 . (126 ؟2*ن5) ةفعسلا نم عفنيو

 اصوصخو بصعلا تابالصو حئشتلا نّيليو بصعلا نخحسُي : (1طع زمتصأك) لصافملا تالآ

 . هد

 .هنهدو هضبقب (16 ط26:م20طنصت2) فاعرلا عطقي : (0عوصو ه4 طع طع2ل) سأ رلا ءاضعأ

 .رسي ىعدت ةرجش رمث وهو ليوط رجش :نابلا )١(

 ضوحو ايوروأ بونج يلصألا هنطوم «تاينرقلا ةليصف نم يبُح .يونس «يبشع يعارز تابن :صمجلا (؟)
 575 ىلع يوتحي .ىطسولا اكريمأ قطانم نم ريثك يف اماه ًايئاذغ ًاتابن ربتعي . طسوتملا ضيبألا رحبلا
 نيعم «خملاو باصعألل طشنم .نّمسم «ىصحلل تتفم .لوبلل ردم .مارغ ٠١٠١ لك يف ةيرارح ةدحو
 .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيلوبلا يراجملل رهطم ءّوقم «ناديدلل دراط .مضهلا ىلع
 .19917 .«توريب ءةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا يب

 نانسألا عجو نم عفني هلصأ خيبطو .طبلا محش عم ًاصوصخو ءاهيف ّيودلاو نذألا عجو قفاوي
 . ةضمضم

 نيمهرد نزو جوزمم لخب برش اذإ لاحطلا ةبالصو دبكلا ةبالص نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 دمضياَو رسوسلا قيقد:وأ ءةتيوكلا قيقد.وأ ,نطارقلا ءامو مليشلا قيقدو زبخلاب عمجي د لقو «هنم

 هرب ابق لمعي دحر قاققم هقراصنا نع ردع ةزوتو ديا ةنلطسلل :يزروهر «كاحلألا هي
 ا ْ . هترمث كلذكو «لهسأو

 «لسعلاب برش اذإ اماخ ًامغلب لّهسي هّبح نم لاقثملا : (85:«هءءامصت هءعدمت) ضفنلا ءاضعأ

 .هيف ةسومغم ةليتف لمتحا اذإ هنهد كلذكو

 . ةسابسب هنزو رشعو ةخيلسلا روشق هنزو فصنو ''"ةوف هلدب :لادبألا
.0 .250 

 : جنوبأب

 فورعم وهو «ةيريفرف هنمو ءهضيبأ هنمو ءرهزلا رفصأ هنم «ناولأ تاذ ةشيشح :ةيهاملا
 ةّوقلا بيرق وه :«سونيلاج» لاق . ظفحيو فّمجي هلصأو ءاصارقأ لعجي نأب هرهزو هقرو ظفحي
 «ةنشخ نكامأ يف تبنيو «ةمئالم "”تيزلا ةرارحك هترارحو ءراح هنكل «ةفاطللا يف درولا نم

 . عمجيو عيبرلا يف علقيو فرطلا نم برقلابو

 . ىلوألا يف سباي راح : عبطلا

 .بذج ريغ نم لب «بذج ةلق عم للحي ّخَرُم .فئاكتلل فطلم حتفم : صاوخلاو لاعفألا
 .ةيودألا نيب نم هتيصاخ ىهو

 (1طع طمع ة:ءالتصعو) ةراحلا مار وألا نكسي : (16 55ءالته عد ةه0 طع ماددءان1ء5) روثبلاو مار وألا

 رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .نوغاّبصلا اهلمعتسي ءرمحأ اهنول تابن قورع :ةّوفلا )١(

 1 ٍ |  .اًقسلا

 ةيبرعلاب يكاطنألا دواد لوقي «نمتيتوأ» ةينانويلابو «قنوباب» وأ «كنوباب» برعم لصألا يسراف :جنوبابلا (5)

 ةليوط اهقاروأو ءةعرفتم اهقاس ءمس ١6 0٠ نيب اهعافترا حوارتي ةبشع وهو .«نوسيبلاب» ىمسي

 هلخاد نوللا رفصأ يورك فصن سأر اهطسو يف « ءاضيب اراهزأ بآو ناريزح يرهش نيب رهزن «ةحّنجمو

 ءدامرألاو ءعادصلا ليزي ءددسلا حتفي وهف ءمدقلا ذنم بطلا يف تابنلا اذه مادختسا فرُع .فوجأ

 .روثبلا علقي ءوبرلا نم ردصلا يقني «تالضفلا رديو .ىصحلا تتفيو «دبكلاو هابلا ىيروقي «تاييحلاو

 ءممصلا حتفي هيهد ءمومسلا نم عفني .هدقعملا ماحرألا داسفو «تالزنلاو :نيعتلاو «ءايعإلا بهذي

  صئاصخ ؟لكأن اذام .برجلاو .ءنمرقنلاو ءلصافملاو ءاسنلا قرعو ءرهظلا عجوو .قوقشلا ليزي

 /١11. «توريب .ةفرعملا راد .«يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا

 عيلان رستتملا . هنوتيز بسحب تيزلاو . سبأي :لاق نم طِلَغو «ىلوألا يف بطر راح ٠ :تيرزلا ه9

 « نخسي دوسألا نمو «نيتيزلا نيب طسوتم رمحألا نوتيزلا نمو .«ةدورب هيف جفلا ن نمو .هدوجأو هلدعأ 00

 لقأ وهف «ءاملاب ةنم جرختسا امو .دودلا جرحيو .نطبلا قلطيو .مومسلا نم معفنيو «لادتعاب بطريو

 ظ :تنكلا ءىطبتو ءرشبلل ةّيلم هفانصأ عيمجو «عفنلا يف غلبأو «فطلأو ةرارح



 ناذت ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 (5«هالنههك ءاشحألا ماروأل برشيو ءأدج ةديدشب تسيل يتلا تابالصلا نّيليو «هليلحتو هئاخرإب
 . ةفئاكتملا 01 طع ل51 ءائ5)

 ءاهلك (2ل6226 هءعدص5) ةيبصعلا ءاضعألا يوقيو ددمتلا ىح ري : (1طعزماهأك) لصافملا تالآ

 .ناويحلا ةرارحب ةهيبش هترارح نأل « هريغ نم رثكأ (1طع ؟ةانهدع) ءايعولل ةيودألا عفنأ وهو

 (©014 درابلا عادصلا نم عفان .غامدلل وقم : (0عمصق هؤ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ
 .هتيصاخ هذهو «بذج الب نلحي هنأل «ىفاولا داوم (10 ©72611216) غارفتسالو «طعمهلهعطع)

 .عالقلا حلصيو

 ردكتلاو دمرلا عفني كلذكو ءاداّمض رجفنملا برغلا يربي : (06ائ13: 018385) نيعلا ءاضعأ

 .ًاداّمض برجلاو عجولاو ةكحلاو روئبلاو

 . ثفنلا لهسي : (156 هطعقأ 018385) ردصلا ءاضعأ

 . ([طء1ءعصتق) ناقريلا بهذي : ءاذغلا ءاضعأ

 ًاصوصخو «ةاصحلا جرخيو (156 نءنه© لوبلا ٌردي : (5ه:هاهدرب هءعدد9) ضفنلا ءاضعأ
 ٌرديو «ةراحلاو ةدرابلا عاجوألل (156 ط120062) ةناثملا هب دمكت جدربابلاو هنم رهزلا يريفرفلا

 سوالليإ نم عفنيو «ةميشملاو نينجلا جرخيو «هئام يف انيولجو ا (1طع رمعمذعو) ثمطلا

 ([طع زماعسمت [(عصأ (هءعي5) ةرئادلا تاّيمحلا يف هنهدب خرمتي : : ([1؟ 1هء5) تاتمحلا

 مرو الو ةذحلا ةديدش ريغ ىمح لك يف عفنيو ءاهرخآ يف (014 167615) ةقيتعلا تاّيمحلل برشيو

 ةراح نكت مل اذإ ةيمرولا عفن امبرو .«حضنلا مكحتسا دق ناك نإ (16 15أ1ءان5) ءاشحألا يف راح

 . ةجيضن تناكو

 وهو فساجنرب (156 562026ظ©) عادصلا نم ةعفنملاو غامدلا ة ةيوقت يف هلدب :لادبألا
 ولا

 (””ورواذاب

 هبشيو ءًاكوش لوطأو ًاضايب ّدشأ اهنأ الإ «ةكسحلا هبشيو ءءاضيبلا ةكوشلا يه :ةيهاملا
 هّبحو «يريفرف هرهزو «نيعارذ غلبي دق هقاسو ءًاضايب دشأو قرأ هنأ الإ ءنامحلا فرو ةةزو
 . ةرادتسا ّدشَأ هنكل .مطرقلا ٌبحك

 هلك وه مهضعب لاقو «فيطل راح هرزبو «ءام ليلحت عم فيفجتو ديربت هلصأ يف : : عبطلا
 .ادج راح

 اهاّمسو ءهتركذت يف يكاطنألا داود اهاّمس اذك «فساجنربا» ةبنانويلاب اهتيمست ايسامطرألا وهو :موصيقلا ()
 فرعتو ؛«ءاليوش» ةيسرافلاب وعشلو نيشلاب «فشاجنرب» ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف رّفظملا كلملا
 راد «نيدلا سمش دمحأ ؛.ًاثيدحو ًاميدق باشعألاب يوادتلا ."يعارلا قبح» ب ماشلا دالب يف ةيماعلاب
 ١48١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ةيملعلا بتكلا

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري ()
 0 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد ,ينامكرتلا



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا نك

 (يقزتلل ضبف همقو .«هرّرب 2 ًاصوصخو «ةحتممو ةللخيف ةوق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 (1طع مطاءعنيص ةيمغلبلا مار وألا نم عفني : (1طع 5ك:ءالتصعد هصل طع مالدهد1هو) روثبلاو ما روألا

 . ةصاخ هلصأبو هب دّمضيف « ضبقو ليلحت نم هيف امل 55:ءالنم85)

 لدتعملا ضبقلا نم هيف امل (156 همه7ان15ئ58) جّنشتلا نم عفني :(156زهزهغ5) لصافملا تالآ

 . (8016ه 04 اطع 5210156165) لضعلا تاكرح داسفل هوبرش اذإ نايبصلا عفني هرزبو «ليلحتلا عم

 . (1ءءاطةءطع) نانسألا عجو ركست هتفالس ةضمضملا : (0:عومو ه4 طع طع50) سأ رلا ءاضعأ

 :ةلضأ أض وصخو (1126710م(]/515) مدلا ثعن نم عفني : (0:عهصو ه4 طع هدء50 ردصلا ءاضعأ

 (1طع ددسلا حتميو (7/ةلعمعهوو 07 طع ة(هدصهءط) ةذعملا فعض نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . اهيف هصطه]ا15)

 ًاصوصخو «يدعملا اميس ال نمزملا (156 5062::012) لاهسإلا نم عفني : ضفنلا ءاضعأ

 ةدعملا فعض هببس امو «ةليوطلا ةيمغلبلا تاّيمحلا نم عفان : (16 267615) تاّتمحلا

 . ةقيتعلا تايمحلا عيمجو (1717ءولعصعدك 01 طع ةامدصقعأ)

 عمنيف هرزب برشيو ُْمسلا بذجيف «برقعلا ةعسل ىلع عضويو غضمي نأب عفني : مومسلا

 . ماوهلا شهن نم
 "'ج رتهاشلا تايّمحلا رمأ يف هلدب :لادبألا
 كاسل

 ةحئارلاو قرولا ةهيبش ءطقف سمشلا نيع هل لاقي عضوم يف تبنت ةيرصم ةرجش :ةيهاملا

 هبحو ؛هّبح نم لضفأ هنهدو «ضَّضحلا رجش ةماق اهتماقو ءضايبلا ىلإ برضأ اهنكل «باذسلاب

 ام عمجيو «ىرعشلا عولط دعب ةديدحب طرشي نأب ذخؤي هنهدو ءاهلك هوجولا يف هدوع نم ىوقأ
 يف الإ ةرجشلا هذه نوكت ال :«سوديروقسيد» لاق . الاطرأ ةنسلا يف زواجي الو ءةنطقب حشري

 ا ا وو ءاهروغ يف طقف « نيطسلف

 امأو :نبل ىلع هنم رطق اذإ نبللا هدامجإ هنهد ناحتمإ : «سوديروقسيد» لاق :رايتخالا

 هب طلخي نم سائلا نم نأل بورض ىلع شغي دقو 0 ا

 يناّسغلا لوسر نب يلع..نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 .اًقمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . تو ريب ءملقلا راد «ينامكرتلا

 باشعألاب يوادتلا .نانسألاو قلحلا عاجوأو ءةكحلاو ممصلاو ءعادصلا نم هنهد ديفي :ناسلبلا (؟)

 ١994١. «ةيناثلا ةعبظلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ :ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو



 ممم ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 دو 2 ةطضملا ةرجش نهدو ةلاعسلا نهدو ءارضخلا ةبح نهد لثم «ناهدألا ضعب

 :ًاضيأ لاقو «ءانحلا نهد يف باذم عمشب شغي دقو ك0 يوتضلا نهدو نابلا نهدو "”نسوسلا

 وفطي هنإف «شوشغملا امأو «ةعرسب نبللا ماوق ىلإ ريصي مث لحني ءاملا ىلع هنم رطق اذإ صلاخلا

 نأ نظي نم طلغي دقو «ةيكذ ةحئار هلو «بكاوكلا ةلزنمب ريصيف «قّرفتي وأ عمتجيو «تيزلا لثم

 دوجأو لحنم ريغ وهو «هيلع وفطي هنإ مث ؛هقمع يف ًالوأ صوغي ءاملا ىلع رطق اذإ صلاخلا
 . ةريسي ةوق ىندأ الإ هل ةوق الف «قيتعلا ظيلغلا امأف «ٌّيرطلا ناسلبلا نهد

 يف وهو ءامهنم نخسأ هنهدو «ريسيب هنم نْخسأ هّبحو , ةيناثلا يف سباي راح هدوع : عبطلا

 .نظي ام ناخسإلا نم هيف سيلو «ةرارحلا نم ةثلاثلا لوأ

 . ةليلعلا (186 7151هان5) ءاشحألا عفني و (156 ءمطه1ن5) ددسلا حتفي :لاعفألا و صاوخلا

 عم ص وصخو ((156 اناه655) حو رملا نقي : (15ع ههاتصلك ةسل طع ناهع5) حو رقلاو حا رجلا

 . (1 طع طمصعو) ماظعلا روشف جرخيو لا

 اهعورفو ءرثكأ وأ راتمأ ” ىلإ هترجش لوط لصي ء«عيرفتلا ريزغ ةرضخلا ميدتسم يرجش تابن :ءانحلا )١(

 ةيدلجو ةسلاج عضولا ةلباقتم يهو ءمس (4 7١ لكشلا ةيواضيب وأ ةيحمر ةطيسب اهقاروأ . ةعيفرو ةليوط

 تاتابنل يسيئرلا نطوملا ايسآ برغ بونج ةقطنم لثمت .نكاد رضخأ اهنولو ءءاسلم اهتفاحو ءسململا
 مساب ةفورعملا ةيسيئرلا ةداملا اهمهأ «ةفلتخم ةيديسوكيلغ داوم ىلع يوتحت ءانحلا قاروأ .ءانحلا
 ينبلا نوللاو ةغبصلا نع ةلوؤسم كلذكو ءًايبط يجولويبلا ريثأتلا نع ةلوؤسملا يهو .نوسواللا

 اهشقنل ةأرملا دنع رعشلاو نيلجرلاو نيديلا غبصب كلذو «ةنيزلل تلمعتسا 0 فاللآ ذنم .دوسملا

 ةيرصملا تاساردلا تعنآ دقو ءانحلا قوحسم جزم نم جتانلا .دوسملا ينبلا وأ ءدوسملا رمحألا نوللاب

 «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .اهنقعت مدعل ىتوملا ثثج طينحت يف اهومدختسا نيبرصملا ءامدق نأ

 :14931 ةناقلا ةعبطلا «توريب .«ةيملعلا نتكلا راد: «نيدلا سمش دمحأ انيذخو اميدق

 جرختسي .ةضفخنملا لابجلا ضعب يفو :«ماشلا لحاوس يف ًايرب تبني «تايمطبلا نم رجش :ىكطصملا (؟)
 عوذج نم ةيجنتار ةدام لكش ىلع ىكطصملا ليست «رارضخالا مئاد ىكطصملا رجش .فورعم كلع هنم

 ةدراط ؛ةمضهم ؛.مغلبلا ليهستو «ةيردصلا تالزنلاو ,عادصلا ةجلاعم يف اهنم دافتسي . فجت مث هرجش

 لمعتسيو «لوبلا سلسو .حورقلاو «علخلاو رسكلا ملأو «ءلاحطلاو دبكلا جالع يف ديفت «ةظيلغلا حيرلل
 صئاصخ ؟لكأن اذام .ةعزعزملا نانسألا يوقي اهغضم «نينستلا دنع ةصاخ لافطألا لاهسإل ضيباقك
 .1497 «توريب «ةفرعملا راد .ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا

 ةركلا نم يلامشلا فصنلا يف رشتنمو ل ا و رهز سنج :نسوسلا ()
 عرزي ءءارفصو ءاضيبو ةيجسفنب عاونألا بسح يهو «نوللا ةعمالو ةريبك هراهزأ نوكت ام ًابلاغ «ةيضرألا

 .[نسوسلا :ةدام ءطيحملا سوماقلا] .ةديدع ةّيرب فانصأ ًاضيأ هنمو قئادحلا يف سنجلا اذه نم ريثك

 هقوسو هروذج يوتحت . تايرهزلا نم وهو «تايربونصلا ةليصف نم عافترالا ميظع يجرح رجش :ربونصلا ()
 ناك . اهترشق رسك دعب اهبوبح لكؤت هرامثو « نفسلا ءانب يف هباشخأ لمعتست . جنيتارلاو تيزلاب ةئيلم تاونق ىلع
 يوادتلا . ةيسنجلا ةوقلا يف ديزي «ناديدلل دراط «لوبلل ردم .صغملل ًانكسم . زبخلل قيقد ًاميدق هنم جرختسي

 ١94981١. «ةيناثلا ةعبطلا توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ :ًاثيدحو ًاميدق .باشعألاو تاتابنلاب

 تابن .ينوجنامسآلا نسوسلا لصأ وهو ءرهزلا يف هناولأ فالتخال «حزق سوق» هانعم ينانوي :اسريإ (5)

 - تبنيو .ةيرطعلا ليلق ضيبأ رهز هيف حتفي دوع هطسو يف ضيرع هقرو «ةحئارلا بيط «عورفلا ريثك بلص

 ٠١م ١ج بطلا يف نوناقلا



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا نا

 (15ء جئشتلل هخيبط برشيو ار اسنلا قرع نم عفتني : (1طءزماسأك) لصافملا تالآ

 .  مه؟اهلو16هه)

 نم عفنيو ءهسفن سأرلا ىقنيو سأرلا حورق ىّقني : (01عدصق ه؛ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 .رصبلا ذدحيو ءهنهدو وه ةواشغلا ولجي : (0هد13: 0:ع3ه5) نيعلا ءاضعأ

 عجو ناعمني هبحو هدوع : (165مز2(ه: ةه0 طع ءطعقأ هءوهص5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ةدرابلا ةئرلا عجوو «(105م0ه62) سفنلا قيضو ظيلغلا (16 ةكاطتت8) وبرلا نم عفنيو .نيبنجلا

 .هنهد كلذكو .«(16 «مادعط) لاعسلاو ةدرابلا ةئرلا تاذ نم هّبح عفنيو 1ع م10 ممعاتستممهن2)

 . (15ع طالصهءطمهكضنت) قارملا قوف يتلا (1طعمتو هنك) ءاشحألل عفان وه ةلمجلابو

 لا ءوس بهذي هخيبطو 2 (15ع 038650) مضهلا فعض نم عفني : :ءاذغلا ءاضعأ ظ

 . (156 انالعم) دبكلا يؤقيو ةدعملا يّشني دو (1سلنععواتم»)

 هب دوط ر عفدي دو (1126 عمام6و) صخغملا نم عفمني دو ردي : (15216131239 018325) ضفنلا ءاضعأ

 هب نخد ادإ عمنيو َ ةيشنلاو نينجلا جرحيو اهدرب نم عفنيو روك اهمشنيو (1ناعمتق) محرلا

 درو نهد عم هيطوريقو (1716535) محرلا مف حتفي هخيبطو «(116:218:2) ماحرألا عاجوأ عيمج

 . (10136اج16 ذص انض2008) لوبلا رسع نم عفان وهو .محرلا قرن خرم عفني عمشو |

 . ضفانلا هنهد بهذي : (156 ؟هء25) تاتمحلا

 عفني هنهدو «يعافألا ى شهن نم عمنيو (1طع مم15025) مومسلا م واقي : (156 م015085) مومسلا

 . ةصاخ ماوهلا نمو نبللاب برش اذإ '"”ناركوشلا نم
 ىو .
 . ظ جسم

 دبكلا عفني ءردصلا عاجوأو ءايعإلاو وبرلاو سفنتلا قيضل عفني .ناسينب كرديو «ماشلابو رباقملا يف ًاريثك -

 .ةنجألا طقسيو «ناديدلا جرخيو «حورقلاو ءريساوبلاو ءاسنلا قرعو «ناقريلاو ءاقستسالاو لاحطلاو

 سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق ؛باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . محرلا ضارمأ ئربيو ءضيحلا رديو

 ١98١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 .«صآلَخلا» :ةيماعلاب .ةدالولا دنع دولوملا عم جرخي يذلا صيمقلا وأ سيكلا :ةميشملا )١(

 . جنبلا وه :ناركوشلا ()

 «ةيكزلا هتحئار قاشنتسالو «ةنيزلل عرزي «ةيجسفنبلا ةليصفلا ن نم «الويفا سنج نم يرهز تابن : جسفنبلا 0

 «ألدتعم ًامد دّلوي هنإ) : انيس نبا هنع لوقي .اهتيزو هروهز نم ًايبط ةدافتساللو «نيمثلا هرطع جارختسالو

 نكسيوهو «برجلل ديج ءالط حبشبلا نعدو: هقرو كلذكو ريعشلا قيقد عم ًادامض ةراحلا ماروألا نكسيو

 تاذ نم عفني هبارشو ءركسلا عم ًاصوصخ ردصلا نيليو «لاعسلاو راحلا دمرلا نم عفتيو «ءالطو أّمش عادصلا

 هاج :راطيبلا نبا ىريو .«ىلكلا عجوو «ةدعملا باهتلاو «ةئرلاو «بنجلا

 . ةرارحلاو عادصلا نكس نيبجلاو سأرلا هي دّمض اذإ بطر جسفنبلاو . . .نيعلا يف ةراحلا ماروألاو

 تاتابنلاب يوادتلا .درابلا جسفنبلا قاروأ بلحتسمب سأرلا رخؤم لسغب عادصلا جلاعي ثيدحلا بطلا يفو
 ١94١. «ةيناثلاا ةعبطلا «توريب «ةيملغلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ .ًائيدحو ًاميدق ,باشعألاو



 1 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 .هقرو درب يف كش الو .ىلوألا يف راح هنإ :موق لاقو «ىلوألا يف بطر دراب : عبطلا

 . الدتعم امد دلوي هنإ ليق : صاوخلا

 (1طع 1106 ةراحلا ما روألا نكست : (لطع ةءااتص عك هضم طع مادكءان1لءو) روثبلاو ما ر وألا

 .هقرو كلذك ريعشلا قيوس عم ادامض وجءالته8ق)

 . (1طعزاعط) برجلل دّيج ءالط جسفنبلا نهد : (16 هانهلك 280 طع اناهعد5) حو رملاو حا رحلا

 . ٌءالطو أمش يومدلا (156 5620365©) عادصلا نكسب : (0:عدم5 ه4 طع طعد20) سأ رلا ءاضعأ

 , 57 رشو ءالط راحلا (16 هماطةاستن2) دمرلا نم عفني : (0هانلدع هءودص5) نيعلا ءاضعأ

 .([56ء هطعذ# ردصلا نّيليو ءراحلا (16 ههانعط) لاعسلا نم عفني  ردصلاو سفنلا ءاضعأ
 وهو .(1طعءاان8) ةئرلاو (ماءان[ةكال) بنجلا تاذ نم عفان هبارشو .ركسلاب هنم ىبرملا ةصاخو
 ظ . بابلا اذه ىف بالجلا نم لضفأ

 ,(مطع زنعا1 هدب طتاع) ءارفصلا لهي هسبايو ءٌرديو ىلكلا عجو نم عفني هبارش : ضفنلا ءاضعأ

 .ةدعقملا ءوتن نم عفني وهو «قفرب ةعيبطلا نّيلي اضيأ هبارشو
00 

 .رمحأو ضيبأ «ناعون وهو «ةنضغتم ةنّجشتم ةففجم لوصأ يه ةيبشخ عطق :ةيهاملا
 .. ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا
 . نمسم :ةنئيزلا

 . ناقفخلا نم عفني دو أدج بلقلا يؤقي : (0عمص5 ه4 طع هطع5) ردصلا ءاضعأ

 . ةنس ةدايز يملا يف ديزي : («هرعاقتال 018385) ضفنلا ءاضعأ

 .ريفاصعلا ناسل هنزو فصنو يردوت هلثم هلدب :لادبألا
 . "”9فساجنرب

 فنصو «ةيقبد ةبوطر هلو ءرضخأ نول هل اذه نأ الإ نيتنسفألا هبشي تابن وه : ةيهاملا 'ْ 0

 .لامعتسالا لبق ففجيو عطقي .ظيلغلا لجفلا لصأ هبشي تابن :نمهبلا )١(

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري ()
 .اًقمسلا ىفطصم تس رهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 ةيرطع اهتحئار «ةيريرح تاريعشب ةوسكم ةيدومع اهقاس ءرتملا عبرو رتم اهعافترا غلبي ةبشع : نيتتسفألا (9)
 ةيورك ًاراهزأ بآو زومت يرهش يف رهزت .ةيضف ةقيقد تاريعشب وسكم ىلعألا اهحطس «ةحّتجم اهقاروأو
 نكل «ءيدر هيقابو «ءيروسلاف يسوطرطلا هدوجأ» :يكاطنألا دواد لاق .لبانسلاك تاعومجمب ءارفص
 هتبشع مدختست .؟«زومتب ىنتجملا ثيدحلا هدوجأو هب سأب ال ةيسمدلاب فورعملا رهزلا رفصألا يرصملا
 .ةظيلغلا حايرلاو .دسافلا راخبلاو .نفعلا ىمحو «ةشعرلاو «ناقريلا ليزت «ةديدع ضارمأ ةجلاعم يف
 ًاريثك ديفي بلحتسملا برش .نيعلاو «ةرصاخلاو نيبنجلا عاجوأو «بلصتلا للحتو هام .رفصألا ءاملاو

 دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق ,«باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةيوعملا تازاغلا درطي «يمضهلا زاهجلا ةيوقت يف
 ١44١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ل

 لاق .فيصلاو عيبرلا يف رهظيو هرفصو ضيب قاقد راغص قرو هل ًاقرو مظعأو ًاناصغأ رصقأ هنم

 . مسالا اذهب نايمست عبطلا اتبراقتم ناتشيشح امه :«سونيلاج»

 . ىلوألا يف بطر دراب : عبطلا

 وضعلا ىلإ (156 هدموم3دعمد6و) لوضفلا هلاعض هدامض عنمي اذح حتفم فطاف : صاوخلا

 . (1طع هءعدم)

 نمآ هقولسمو 05 درابلا عادصلا نم اداّمض عفتني : (07عدصك ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . (713521هةغهسط) ماكزلاو فنألا ةّدس نم عفنيو

 رديو «(116 6521 ه21هن195) ةيلكلا يف ة ةاصحلا تفي : (0::8:ءام9 هءعقمو) ضفندلا ءاضعأ

 عمنيو «نينجلاو ةميشملا طقسيو «هحورق نم عفنيو  هخيبط يف اسولج (156 طعهقعو) ثمطلا

 لا :نفسنو اداَمْضَو 56 هتبالص نمو «هحتفيف «(405ءوأوه هك طع ان[6انق) مخرلا مامضنا نم

 .مهارد ة هسمخ

, 230 

 هرشفو ؛هيف ةرضم ال ولح ءزوجلا ّبل لثم هّبلو ءرمتلا ىونب ةهيبش ةرمث :ةيهاملا

 اههووضتتو ءهرضي الف همضقي نم سانلا نمو . ةحئار وذ جزل لسع هلخلخت يف بقثتم لخلختم

 ْ .زوجلا عم

 . ةعبارلا رخآ يف سباي : عبطلا

 . طالخألاو مدلا قرحي مروم حرقم هلسع : صاوخلا

 بلعغثلا ءاد نم ئربيو مشولا علقيو صربلا بهذيو (7:3:15+78) ليلاثلا عطقي : ةنيزلا

 . يمغلبلا

 (1طع طمأ ةت:ءالتصعو) ةراحلا ما ر وألا جيهي : (156 5:ءالتنمعك ةصل اطع مانكاد1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 . (1طع 26600 62) نطأبلا يف

 جلافلا نمو هئاخرتساو (156 26206) بصعلا درب نم عفني : (1ء زماهغ5) لصافملا تالآ

 . (16 !ةعاهل مدع2515]2) ةوقللاو (166 مهعدلإالوأو)

 ايدرقناب فورعملا هنوجعم لوانت اذإ ركذلا داسف نم عفني : (0هنأةع هىعدهق) سأرلا ءاضعأ

 . (16 طعادهءطهان2) ايلوخيلاملاو (1طء م63 ههط01182) ساوسولا جيهي هنكل

 .اهففجيف (1ط6 مز1ء5) ريساوبلا هب نخادي : (011217>:15 01:عم25) ضفنلا ءاضعأ

 (1طع طالخألا ق رحي (12ع م015085) م ومسلا ةلمج نموه : (156 مهزؤهد5) : ومسلا

 ةتوق يبكي "" ”رعبلا نهدو «نبللا ضيخم هقايرتو «لتقيو ا

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 .اقسلا ىفطصضم ت.هرهفو حيحصت . توريب ملقلا راد «ينامكرتلا

 .1191 «توريب «ةفرعملا راد ؛يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام (0)



 "814 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 يف ''”ضييبأ طفن هنزو ثلثو ناسلبلا نهد هنزو عبر عم قدنب هنازوأ ةسمخ هلدب :لادبألا
 نسل

,.)9( ٠ 
 قرون .

 ىلع قرحي دقو «ضبق هيف سيل نكل «هتّوق سنج نمو حلملا نم ىوقأ وه :ةيهاملا
 . يوشني ىتح بهتلم رمج قوف فزخ

 ٌيريفرفلاو ٌّيدرولاو ضيبألا يجنفسإلا شهلا يحيافصلا فيفخلا ينمرألا هدوجأ :رايتخالا

 الإ قروبلا لك لكؤي الو «حلملا ىلإ قروبلا سايق وه قراوبلا رئاس ىلإ يقيرفألا سايقو . عاذللا
 . تّفتلا عيرسلا يجاجزلا هدبز هدوجأو . هتّوق وهف «قروبلا نم فطلأ قروبلا دبزو . ميظع ببسل

 . ةئلاثلا ىلإ برض امبر هسبيو «ةيناثلا رخآ يف سباي راح : عبطلا
 عطقيو يّقنيو رشقيو «يقيرفألا اصوصخو ؛لسغيو ةوقن ولجي :صاوخلاو لاعفألا

 الإ «ةيحلملل دّيج ءالج عم ريسي ضبق تايقروبلا يفو «(726 ؛طذدا« طاصهان,:) ةظيلغلا طالخألا

 هيف سيلو ضبق حلملا يفو «ريثك فرص ءالج لب ءضبق يقيرفألا يف سيل هنإف «يقيرفألا يف
 ريسي ءالج الإ

 (مءاج ةءاعل طع ط1ه00) مدلا بذج هب دمض اذإو «هيلع 76 طع طقنم) رعشلا قري : ةنيزلا

 هلكأ ةرثكب دوس امبر هنكل .(156 2ءممطإ)) لازهلا نم عفنيو نوللا نسحيف «ندبلا رهاظ ىلإ

 .نوللا

 ص وصخ ديدصلا هليلحتب ةكحلا نم نم عفني : : (15ع تمهانصلم عضل طع ان16ع33) حو رقلاو حا رحلا

 . (156 ذ(00) برجلا نم ًاضيأ عفنيو «لخلابو «يقيرفألا

 اص وصخو « (16 م31819515) جلافلل يط وريق هنم ذختي : (156زهأه15) لصافملا تالآ

 . (16 2625:6) بصعلا ءاوتلا نم عفنيو «طحنملا ًاصوصخو ءرخأتملا

 رطق اذإ لسعلا عم هتوغرو «(16 انءطعم) زازحلا نم عفتني : (0هتاقع هىعهمق) سأرلا ءاضعأ

 عفتني افوزلا بارش وأ رمخلابو «(156 06250655) ممصلا نم عمنو حتفو ىّقن 56 ءدم) نذألا يف

 . (1طع نمهنكدق) يودلا نم

 هتيقنت الولو 156(2 ؟هددن) ءيقلا جيهي يقيرفألاو ءاهل دسفم ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 هنم ذختيو «قراوبلا رئاس نم (156 طاتصنهانت5 ه؛ طع ؟(هدتقعط) ةدعملا طالخأل ًاعيطقت رثكأ ناكل

 ظ رمضيف (126 050859) ءاقستسالل داّمض نيتلا عم

 وأ غ3 نيكل و بارشلا عم لكأ اذإو «لمتحا اذإ قلطي : (8:هرءاقتال ه2عوهق) ضفنلا ءاضعأ

 ةيودألا ضعب عم برشيو «حلملا قوفي هلاثمأو كلذبو ءصغملا نكس تبشلاو باذسلا خيبط

 .نارطقلا :ضيبأ طفن )١(

 ياست يتاح ارانر نب ياخ بربع زب اقرب دااملا كالا :ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا عجاري (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب .ملقلا راد



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ظ 00 دخلا

 اذهبو ءاهلتقيف رانلا برقب سلجيو هب ةّرسلاو نطبلا حسم اذإ كلذكو ءاهجرخيف دودلل ةلاتقلا

 . حلملا قوفي هلاثمأو

 0000 رطفلا قانخ نم يقيرفألا ايضوصتسو «قروب لك عفني : (1طغ مم150ه05) مومسلا

 وأ رامحلا محش عم لعجيو «هدبز كلذكو ةقرحم رغد | اقرحم ناك ءاوس ًادج هء طع ةدصعانك)

 روب اهتم ةاكوملا عيا رذلا بريكل الا هيرعوو اياك بلك ةطمي تلج ريتا
 .روثلا مد ةّرضم عفدل نادجنألا عم برشيو «يطيرق

 : ''"لصب

 ناك ام هنم لوكأملاو «ضبقو ةرارم ةعطقملا ةفارحلا عم هيفو ,فورعم وه :ةيهاملا

 .يوشملا نم ءينلاو بطرلا نم سبايلاو ءضيبألا نم فرحأ رمحألاو ,فرحأ وهف «لوطأ

 . ةيلضف ةبوطر هيفو «ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 حيتفتو دلل قل الل 6لوكاملا اصوصخو ءعطقم فطلم :صاوخلاو لاعفألا

 هنم خوبطملا ريغ نم دلوتي الو .دلجلل رمحم وهف .جراخ ىلإ مدلا بذج هيفو 2 خفن هيفو 2«يوق

 .ظيلغ ًاضيأ خبط يذلا ءاذغو ةراضر الاب يللا نم احلق لأ لعب "اذ ةجابريزلاو «هب ٌدتعي ءاذغ
 ظ . هلفث يمر اذإ هتحئارب بهذي اممو هايملا ررض نم عفن ةصاخ لوكأملا لصبللو

 دج عفنيف ”تلعللا اد عضرم كرصح هي كلدير ويلا يعديعروو «هجولا رمحي : ةئيزلا

 ظ ظ .ليلآثلا علقي حلملاب وهو
 عم عفنيو «ةخسولا حورقلا عفتني هؤام : (156 هنهلد ةهل طع نلهعم5) حورقلاو حارجلا

 . فخلا جحسل جاجدلا محش

 لفثل نذألا يف رطقيو ع سأ رلا ىقن ةئامب طعس اذإ : (0عهمم هز اطع طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 امم وهو «تبسي هنم راثكتسالاو ءعدصي امم وهو ءءاملاو نينذألا يف حيقلاو نينطلاو سأرلا

 . باعللا رثكي وهو «ءيدرلا طلخلا هديلوتل لقعلاب ٌرغي

 نأ ىوس امهنيب قرف الو ءضيبأو رمحأ :ناعون هنم دجوي ةيقبنزلا ةليصفلا نم يعارز لقب :لصبلا )١(
 ربع ناسنإلا اهعرز يتلا تاتابنلا مدقأ نم لصبلا . رمحألا نم هّدح لقأ هقاذم نأل لكألل لّضفي ضييألا
 يف همسا اودلَخو ءرصم ىف اهوسّدقو اهدئاوفو ةتبنلا هذه اوفرع دق ةنعارفلا نأ ركذلاب ريدجلاو « خيراتلا

 عم ىتوملا تيباوت يف ًاضيأ هنوعضي اوناكو «يدربلا قاروأو دياعملاو «تامارهألا ناردج ىلع .تاباتك

 ةنعارفلا ءابطألا هركذ .ةايحلا هيلإ دوعت امدنع سفنتلا ىلع تيملا دعاسي هنأ مهداقتعال ةطئحملا ثثحلا

 اونب نيذلا لامعلا ىلع حئاوللا كلت اوعزو دقو «ةدئافلاو ةوقلا ناسنإلا حنمت يتلا ةيذغألا حئاول يف

 برق ةعقاولا ةقطنملا يلصألا هنطوم نإ :لاقي .لوبلل ًاردمو ءًايهشمو ءًايذغم هوربتعا امك هر

 دعاست ءهيرارح ةدحو 15 ىلع لصبلا يوتحي .ايسور ٍبونج ناك لوألا هنطوم نإ :لاقيو «ناتسخولب

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكان اذام .ىنهذلا زيكرتلا ىلع

 اا 2 2.1991 «توريب

 هيلإ ًافاضم صّمِحلاو قولسملا محللا نم ءاسح وهو يسابعلا رصعلا يف فرع ماعطلا نم عون :ةجابريزلا (0)

 .نارفعزلاو ءىكطصملاو «لفلفلاو «ةربزكلاو ءدرولا ءامو ءزولو ءلخو ءركسو .حلمو .هيوافأ



 مو ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ولجيو «نيعلا يف لزانلا ءاملا نم نم عفنت لوكأملا ةراصع :(0«ناقت هءعده5) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا ضايبل لسعلاب هتراصعب لحتكيو ءرصبلا
 نم عفني لسعلا عم لصبلا ءام : (126ومتعهغ مب هصسل طع ءطعوأ هءودصق) ردصلاو سمفنلا ءاضعأ

 . قانخلا

 ءيقلا جيهي هنم عونو ,(018عد117 هك لت ععقأ) ماضهنالا رسع يّربلا : ءاذغلا ءاضعأ

 . يهشيو «ةفيعضلا (1ط6 8:همس366) ةدعملا يوقي هترارمل هنم لوكأملاو ء(1طع ؟هدمصنأ)

 . (1طع ذكءعصنق) ناقريلا نم عفنيو شطعم ءاذغلا ريثك نيترم خوبطملاو

 0 عا اونأ عيمجو (1ط6 مئ165) ريساوبلا ها وفأ حتفي : (8:ىعاقممت 0عقهت) ضفنلا ءاضعأ

 . ةعيبطلا نّيليو «(1ط6 مءم565) ثمطلا ردي لصبلا ءامو ؛هابلل جّيهم

 «باذسو حلمت هؤام اهيلع لطن اذإ بِلككلا بلكلا ة ةضع نم عفني : (1طع م015025) مومسلا

 ةدعملا يف دلوي هنأل :مهضعب لاق . (1طع مم15028) مومسلا حير ررض عفدي لوكأملا لصبلاو

 .ادج كلذ يف غيلب وهو ,(1طع م015025) مومسلا ةيداع رسكي اريك بطر أطلخ

 : '”ةيناميلا ةلقبلا
 ال فطقلاك ةيئام يهو «ةّبلا ةيناميلا ةلقبلا يف ةيئاود ال ::سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 .عرقلاو نسسحلا نم ابيطرت دشأو (6 258 لوقبلا عيمج نم رثكأ كلذ يف يهو اهل معط

 . الصأ ةيقروبلا اهنادقفل عيرسب سيل اهذوفنو ءريسي اهؤاذغو

 . يناثلا يف ةبطر ةدراب يه :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 . ةراحلا ماروألل دامض : (156 58ءالتنص 85) ماروألا

 . ةيدهشلل اهلصأب دّمضي : (156 هدنصلك 50 طع انلعع55) حو رقلاو حا رحلا

 عادصلا نم عفنتف تك ووولا نمهدب اهتراصع طلخت : (0:عوهق ه4 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . سمشلا قارتحا نم ضراعلا (16 5620365©)

 (1طء ءمدعط) لاعسلا عفني : (1دماروص غم 320 طع هطعكأ هرودصق) ردصلاو نسفنلا ءاضعأ

 .راحلا شطعلا نكسي كلذكو و نامرلا ءامو "”زوللا نهدب ًاخيبط ًاصوصخو ؛هنكسيو

 ادامض دمرلاو عادصلا نم عفنت «فطقلا هبشت قبحلا نم برض ءاضيأ ةيبرعلا ةلقبلا يهو : يناميلا لقبلا )01(

 :ًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةرارحلا نم ضراعلا شطعلاو لاعسلا نكستو .ًالكأو

 . ١99١ «ءةيناثلا ةعبطلا «توريب ء«ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ

 .درولا تيز اهنم صلختسي «ةنيزللو ءاهرهزل عرزت «ةيدرولا ةليصفلا سنج نم ةريغص ةرجش :درولا (')

 لمعتست .يقشمدلا درولاو «يدلبلا درولا :وه يرطعلا درولا تيز اهنم صلختسي يذلا درولا عاونأ 8
 ؟لكأن اذام .لوبلل رّدم هرامث بارشو «تالوكأملا معط نيسحتو «تابارشلاو تايبرملا يف هراهزأ
 ١497. :«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا ضن انه

 هنيرخو ردا ال 0 زوللا )م

 0 وا ا لا غامدلا



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ضب

 : سوبلب

 هدروو «ثاّركلا قرو هبشي هقروو «ءسجرنلا لصب هبشي ءراغص «لوكأم لصب :ةيهاملا
 وه لب ال .موق لاقو ءزيزلا هنإ : موق لاقو . (156 ؟هدصنا) ءيقلا جّيهي عون هنمو « جسفنبلا ةحشب

 .انهه ىلإ هيناعم لقنتلف ءوه سيعانأ نوكي نأ هبشي وهو ءزايبخلطلا سنج نم
 . .ةيلضف ةبوطر عم ىلوألا يف سباي هلعلو «لصبلا عبط نم بيرق هعبط : عبطلا
 . (1طء ةصونع) ناسللا نشخيو قّرفي خفنم :صاوخلاو لاعفألا

 راثآل عفني كلذكو «عفنيف ءسمشلا يف ةصاخ (156 18147 فلكلا ىلع ىلطي :ةئيزلا

 عم ىلطيو « (156 ؛ةدونع) ناسللاو (1طء مه18:6) كنحلا نشخي وهو «(3862:15 01 اناه655) حو رقلا

 7 عفان (34111 نلءعمئو) ةينبللا حورقلا ىلع نيبجنكسلا عمو «(126 8/315) ليلآثلا ىلع ضيبلا ةرفص

 ريصلا كمس سوؤر عم يوش اذإ هنإ لاقي : ( 1و ؟هانصولك ةهه طع انلهعمو) حورقلاو حارجلا

 ظ .اهعلق نقذلا حورق ىلع ٌرذو

 طابسوأ نهدل احلاص ناك لخلا عم دامض هنم ذختا اذإ :(1طءزهز565) لصافملا تالآ

 ءاوتلال هدحو دّمضيو «(8طعءاده50[2) لصافملا عاجوأو سرقنلل دّمضيو «(16 مدانهءا65) لضعلا

 . قيوسلا عم هب دمضيو ءهوحنو (1ط6 ءة2) نذألاو رفظلا خدشل دامض وهو «(126 26:06 بصعلا

 ىلع ىلطيو سأرلا حورقو زازحلل ءاود وه : (©0عوصو ه؟ طع طع30) سأرلا ءاضعأ

 . ىلطيف ضيبلا ةرفص عم طلخيو ءمشهت مل يتلا ''”جاجشلا
 فيضأ اذإو «ةفرطلل ضيبلا ةرفص عمو ؛هدحو لمعتسي : (06113: 0:8355) نيعلا ءاضعأ

 .قاملا ماروأو برغلل ًاديج ءاود ناك ّلخلا هيلإ

 عاجوأل لسعلا عم هب دّمضي (186 5:04020ط) ةدعملل دّيج هنم رمحألا ولحلا : ءاذغلا ءاضعأ

 ءاذغ نكي مل نإو «هب هؤاذغ رثكيو ماعطلا مضهيو دوجأ ٌرملاو «(156 ة:هددةعط مهنهو) ةدعملا

 . (113 ن1ع20ع) خمن و (011065) صغم | رمتسي مل اذإو «هئين اميس اال د ومحم

 . هابلا حجيهي : (8:0مءاق51 018عد55) ضفنلا ءاضعأ

 : ''"انوطق رزب
 .نيمهرد نزو ناك امهيأ نم ةبرشلاو «يفيصو «يوتش «نانول وه :ةيهاملا

 .ءاملا يف بسري يذلا ئلتمملا زنتكملا هدوجأ :رايتخالا

 . ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 اداّمض عادصلا نكسيو ءضباق درولا نهد يف ًاتوتلم هنم ولقملا :صاوخلاو لاعفألا

 .ادج ةياغ وهو ءلخلاب .

 . سأرلا حارج : جاجشلا 000(

 راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو أميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . ثيغاربلا بح وهو :انوطقرزب (؟)

 ) ١44١. .ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب ءةيملعلا بتكلا



 ضني ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ماروألا ىلع لخلاب انوريبفم لمعتسي : (16 وةتبءالتم ع5 ةصم طع ماكان ء5) روثبلاو ماروألا

 يتلا اصوصخو «(156 ظونمءاد5) ةرمحلاو (156 طعممعو) ةلمنلاو (1ط6 طماقد#ءلتصقت) 5 راحلا

 .ةيمغلبلا ىلعو «ناذآلا تحت

 ([5© سرقنللو هجّنشتو (156 26276) بصعلا ءا وتلال دّمضي :(156زهأدا5) لصافملا تالآ

 .درولا نهدو لخلاب ةراحلا (8طعدبصتة(ف5م) لصافملا عاجوألو عم101)

 هعادص نم هعفن «(1565620) سأرلا هب دّمضي نم :(0:عدصو ه,(طع5620) سأرلا ءاضعأ
 .راحلا

 . ادع (156ء هطعد) ردصلا نيلي : (0عههق ه4 طع ءطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 . يوارفصلا ديدشلا شطعلل عفان زوللا نهد عم وأ درولا نهد عم هباعل : ءاذغلا ءاضعأ

 لقعي درولا نهد يف اتوتلم نيمهرد نزو هنم ولقملا : (313[8:026 018855) ضفنلا ءاضعأ

 . قلطي جسفنبلا نهد عم هسفن هباعلو هنم بعلتملاو نايبصلل ًاصوصخو ؛جحسلا نم عفنيو
 . (1طع طم( ؛ةالعيو) ةراحلا تايمحلا بيهل نكسيف « برشي : (1© 167615) تاتمحلا
 : 37 رنايوب

 نم ىوقأ هغمصو .ةراصعو غمص ًاضيأ هلو ءهلصأ وه هنم لمعتسي ام رثكأ نإ :ةيهاملا

 ظلغلا يف هلادتعا رادقمبو ظلغي ىتح برضيو «بارش ريسيو يرمو تيزب طلخي دقو .هتراصع
 . هتدوج

 . ساي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 : للحم :صاوخلا

 ةدشل ةدسافلا (186 20265) ماظعلا رشقي : (156 ةهانه05 220 اطع انلءع55) حو رمقلاو حا رحلا

 . 156 انلدعم5) حورقلا يقنيو هفيفجت

 . ًادج بصعلل قفاوم : (51505]156) لصافملا تالآ

 (1ط6 ةظيلغلا لوضفلا نم عفني : ( 12 عدوا 20139 300 اطع ءطغقأ افق ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ابورشم اهحورقو (156 اطنه8) ةئرلا بسانيو «(16 ه565) ردصلا يف اطنواع ةانموى انعم 0عق)

 5 ًاداّمض و

 ف ودم وأ ؛ وه امك ءالط (113:لهءو5 ه؛ طع ؟ماععد) لاحطلا ةبالص نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . راحلا ءاملا عم

 : حلب وا رسب . 2 ففإ

 . ةراحلا نادلبلا يف الإ نانوكي الو نافورعم امه : ةيهاملا

 . كنايوبلا : سنايوب )000(

 .هتضاضغل بطري نأ لبق رمتلا :رسبلا ()
 - .جضني نيح ًابطُرو ءرضخأ وهو ًاحلب ىّمسيو ءًايرط نوكي نيح ًارْسُب ىمسي «ليخنلا رمت وهو : حلبلا رف



 ءابلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا آ لا

 . ”"”بسقلا نم ضبقأ رسبلاو «ةيناثلا يف ناسباي نادراب : عبطلا

 ولحي ام لوأ الخ ناك اذإو «ءام هرثإ ىلع برش اذإ ًاصوصخو «خفني :صاوخلاو لاعفألا
 ىلكطع ؟كاعهتق) ءاشحألا ىف (1طع نهطهانو) ددسلا ناثدحيو ؛ رثكأ (80260هةلعصتق) رقارق ثدحأ

 يف دّلوي امهنم راثكإلاو :(756 :مههاعطءه ةيزيرغلا ةرارحلا ظفح عم بيهللا نكسي رسبلا خيبطو
 . ([طنعاع طحصتمانق) ةظيلغ أطالخأ ندبلا

 رومعلل ناديج امهو «هريثك تكسيو عدصم رسبلا : (0:عهس5 ه؛ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . ([طع عدس) ةثللاو (1طء عدصتق)

 . (1طع ا!دصع) ةئرلاو (1طعأ هطع5ا) ردصلل نائيدر امه : (0:عده5 هؤ طع هطوفوا) ردصلا ءاضعأ ظ

 (8[عموغانغ دبكلا ددس ناثدحيو (1ط65(هنتة86عط) ةلعملا ناغبدي :ءاذغلا ءاضعأ

 .ابطب لقأ ولحلاو ءريسي امهؤاذغو ءامضه لقأ شهلاو .ءيطب امهمضهو «هطةامنعههق)

 اذإ ةصاخ (126 3600682) نطبلا لقعي امهنم دحاو لك : (85:>هرءاه5 0:عو259) سفنلا ءاضعأ

 ناليس عنم صفع لخب برش اذإو (16اننه9 لوبلا رزغي حلبلاو ءصفع بارش وأ «لخب جزم

 . (1ط6 مأل6ع5) ريساوبلا فزنو (06نع د 062) مح رلا

 (1586 ةريرعشقلاو (156 25802 ضفانلا يف عقوي ًاريثك امهلامعتسا : (16 هيلا تاتمحلا

(311562128 115 . 

0000 

 اذإ ناليغ مأ لوصأ نم هنإ : مهضعب لاق .نميلا نمو دنهلا نم لمحي ءيش وه : ةيهاملا

 تدهوش دقف ءديعب نمز ىلإ ةتبنلا هذه خيرات دوعي .هجوضن ىتحو هداقعنا نيح نم هل مسا وهف رمتلا امأ -
 تدجر امك «حلبلا دئاوف ةنعارفلا ءابطألا فرع دقو «هنعارفلا دباعم ناردج ىلع ةشوقنم حلبلا روص

 ءامدقلا ةاروتلا ورسفم ناك دقلو ءةسواسقلاو نابهرلل هتدئافو ةيئاذغلا هتميق ىلع لدت ةريدألا يف تاباتك

 فرع امك .ًاضيأ مهنمزب ًافورعم ناك يذلاو رمتلا نم رمختملا بارشلا وهو «رايكسلا» ميرحتب نولوقي

 ةرجشلو .كولملا دئاوم ىلع ًاضيأ مدقي ناكو «ةدابعلا سوقط يف مهتهلآل مدقي ناكو ًاضيأ رمتلا نامورلا
 تابنلا سبلم حلبلا ىعدي .ةيدوهيلاو «ةيحيسملاو «مالسإلا :ةيوامسلا نايدألا يف ةماه ةناكم ليخنلا

 يف ةيرارح ةدحو 59٠ ىلع رمتلا يوتحي .دحاولا مارغوليكلا يف امارغ 5١, لدعمي هيف ديسولغلا ةرفول

 ديزي ءناطرسلاو «ةخوخيشلا نم ٍقاو .باصعألاو تالضعلل ّرقم ءأدج ذغم رمث وهو . مارغ ةئام لك

 باصعأو ةيؤرلا يوقي «ةواشغلا حفاكي ءظوحجلا عنميو اهقيربو نيعلا ةبوطر ظفحي «لافطألا نزو نم
 راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ لكأن اذام . يبصعلا قلقلا براحي ءعمسلا

 ١1448. .«توريب «ةفرعملا

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .لاغدألا رمت وه :بسقلا )١(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا . ناليغ مأ وه :كنب (؟)

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب ءملقلا راد. «ينامكرتلا يناسغلا
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 .ءيدر نيزرلا ضيبألاو «ةحئارلا بذعلا فيفخلا رفصألا هدوجأ :رايتخالا

 . ىلوألا يف دراب مهضعب دنعو ىلوألا يف سباي راح : عبطلا

 . ءاضعألا يّوقي :صاوخلاو لاعفألا

 ندبلا ةحئار بيطيو (16 طه تابوطرلا نم هتحت ام فشنيو دلجلا يّقني :ةئيزلا
 . ةرونلا ةحئار عطقيو

 .ةدعملل ةدّيج : ءاذغلا ءاضعأ

 . لقعلاو نهذلا شّوشي :(0:عدصك 0, طع 5620) سأرلا ءاضعأ
 :''”خيطب

 ظ .فورعم وه : ةيهاملا

 فّفجي لب ءأابطرم نكي مل هرزب فج اذإو ءاهرخآ يف بطر ةيناثلا لَوأ يف دراب :عبطلا

 . فّمجم هلصأو ىلوألا يف

 عبط يف جيضنلا ريغلا ةيغبلاو .«فيثك ءينلاو .فيطل هنم جيضنلا : صاوخلاو دعبل
 ؛لاج جضنم همحلو :هرئاس نم ًاطلخ لضفأ نويلهلاو «ناك امفيك حيتفت يفو «'””ءاثقلا

 طلخ يأ ىلإ ليحتسيو «ءالج ىوقأ هرزبو «نايلاج هنم جيضنلا ريغو جيضنلاو «هرزب ًاصوصخو
 . (1ع ايءالم» طتلع) ءارفصلا ىلإ هنم اليم دشأ (1طبأ مطاععمت) مغلبلا ىلإ وهو .ةدعملا يف قفاو

 .ًاعيرس ليحتسي ال نويلهلاو ءءادوسلا ىلإ فيكف
 (16 قهبلاو (156 8120 فلكلا نم عفنيو ءًاضيأ هفوجو هرزب ةصاخو دلجلا يّقني : ةنيزلا

 . سمشلا يف ففجو ةطنحلا قيقدب وه امك هفوج نجع اذإاصوصخو . (1[طعطعو# ةرارحلاو تاناتعم)

 . ةياغ وهو «نيعلا ىلإ لزاونلا عنميف ةهبجلاب قصلي هرشق :(0هانا3: ه,عدصو) نيعلا ءاضعأ

 اذإ فنع الب ءيقلا كّرحي بارشب هنم نيمهرد نإف .هلصأ ةصاخو ءىقم وه : ءاذغلا ءاضعأ

 الإ ؛ماضهنالا ةيطبا" ”نويلهلاو «ةضيهلا دلو ًادّيج أرمتسي مل اذإ خيطبلاو ءسولوبوأ هنم برش
 مل اذإ خيطبلا نإف ءرخآ ًاماعط عبتي نأ بجيو «قفوأ هطلخو .حلصأ هؤاذغو .هفوج عم لكأ اذإ

 .ةيعارقلا ةليصفلا نم وهو «ةئفادلاو ةلدتعملا قطانملا يف هرامث عرزت ؛ددمتم يونس يبشع تابن : خيطبلا )010(

 «لوبلل ردم ءدلجلا ىّقني :ةيعب قمز كنه لناقلا ةفرعت تناك ثيح ايقيرفأ نم ةراحلا قطانملا يف فرع

 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . فوجلا دّربي . لمرلاو ىصحلاك ىلكلا ضارمأ جالع يف عفني
 ١1991. .«توريب «ةفرعملا راد .ءيوانضلا نيمأ دمحم

 .رايخلا هبيكرت يف هبشي .لوطأ هنكل ءرايخلا نم بيرق «ةيعرقلا ةليصفلاا نم تابن «ىتِّملا : فل
 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ- ؟لكأن اذام .لوبلل ردم «يلوبلا ضماحلل بيذم ءمدلل فظنم ا

 ١1497. .توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم

 تازارفإلاو «لوبلل ردم مدلل ٌقنم . لكؤي ءروهشم يعارز عون هنم «ةيقبنزلا ةليصفلا نم تابن :نويلهلا (9)
 2 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .دسجلل ممرم ءدلجلاو ردصلل عفان «ةيوارفصلا ةيدبكلا
 .1991 .توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم
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 « ىبرم اليبجنز وأ ًاردنك بوطرملاو ءًانيبجنكس رورحملا هيلع برشيلو ءأّيقو ىّنَع رخآ ائيش عبتي

 يادي نشل كاسل
 ةاصحلا نم عفنيو هئينو هجيضن (16 ان8) لوبلا ردي : (8>هءاقض' ه2عدهت) ضفنلا ءاضعأ

 لقأ نويلهلاو «(26هده1 هةلءادلهو) ةيلكلا ةصح نم اميس ال ءأراغص تناك اذإ ةناثملاو ةيلكلا ىف

 هته وحلا اميس ال اراذختا غعرسأو ىلحأو ًاراردإ

 ةعيبط ىلإ لاحتسا (156 5:ههتةءط) ةدعملا يف دسف اذإ خيطبلا : (126 م015025) م ومسلا

 . نكمي امب أيقتي نأ ىلوألاو «ةعرسب جرخي نأ لقث اذإ بجيف ( ةيمس

 : ضيب

 هتف رع ةنهانلا
 نأ هتعنص لضفأو ءهححم هيف ام لضفأو .''”جاجدلا ضيب نم يرطلا هلضفأ :رايتخالا

 "”جاّرَدلاو '') 0 .هارجم يرجي يذلا ريطلا ضيب جاجدلا ضيب دعبو «ئشلاب دقعي ال
 . طخلا ءيدر وهف هوحنو طبلا ضيب امأف «””جوهيطلاو '*”جبقلاو

 اميس ال نابطر امهو ٌرحلا ىلإ هترفصو ءدربلا ىلإ هضايبو «لادتعالا ىلإ وه : عبطلا
 . ماعنلاو زولا ضيب اهسبيأو «ضايبلا

 عاجوألا نكسي هضايبو «يوشملا هّحم يف ًاصوصخو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا
 «ءاذغ رثكأو امضه أطبأ دقعألاو نبللاك ًاعيرس لوزي الف ىقبيو بشتي هنألو «هتيرغتل ةعذاللا

 .ذوفنلا عيرس وهو «تشربمينلا هلضفأو

 (,«ل0» ةرفصلا تيوش اذإو ءهليزيو ءنولل سمشلا عوفس عنميف ءهضايبب لطني :ةنيزلا
 اميف دّيج باضخ ىرابحلا ضيبو «داوسلاو «(156 18180 فلكلل ءالط ناك لسعب تقحسو 6116)

 كلذكو ءدوسي له رظني ىتح كرتيو «هيف دفني فوص طيخب كلذل هحولص تقو بّرجيف «؛لاقي
 .لاقي اميف '''قلقللا ضيب

 (1طع 2000 مار وألا عنا وم يف عقي : (1طع ة:ءالتص عد ةسل (طع ماندن1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 عيمج عيمج ؛«ورتسيلوكلا «نيلاتيفلا ةدامو «نيتسيللا ةدامو «نيتفيللا ةدام ىلع ضيبلا يوتحي : جاجدلا ضيب )0010(

 . تانيماتيفلا نم ةمهملاا عاونألا رثكأ ىلع يوتحي وهف رافصلا وأ حملا امأ .حآلا يف ةدوجوم داوملا هذه

 نم ًامارغ نيعبرأل ةيئاذغلا ةميقلا لداعت جاجدلا ةضيبل ةيئاذغلا ةميقلا . نيتوربلا نم ةيمك ىلع يوتحي امك

 «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ .محللا

 . ١998 «توريب

 .ناّمسلاو لجحلا هبشي ريط :جّردتلا (؟)

 .دوسألا لجحلا :جاّردلا (9)

 . لجحلاب هيبش وهو ركذلا ناكلسلا ريط :جوهيطلا (5)

 . لجحلا رويط نم عون :حجبقلا (5)

 .ءاملا رويط نم :قلقللا (0)
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 . تيزلاب ةرمجلا ىلع ىلطيو «(16 ؟ة:ءاانت8) ماروألاو (1طع ن1عع2و) حورقلل نقحلا يفو

 دل ةها05) ةلعقملا تاحارج نم عفتني : (15ع مان 05 320 طع ان16ع35) حو رقلاو حا رحلا

 .اضيأ ءاملا قرح يف كلذكو «حّرقتلا عنميف «ةفوصب لمعتسي رانلا قرحو «(156 م6115) ةناعلاو

 . لصافملا عاجوأ عيمج يف ناعفنيو بصعلا نانيلي : (1ع زهزه(5) لصافملا تالآ

 نم عمنيو .غامدلا ءاشغ فزن عطاوق ةيودأ يف عقي : (0:عدصو ه( طع طعدم) سأرلا ءاضعأ

 يف (1طع طمأ ةد:ءالتص عو) ةراحلا ماروألا نم عفنت جاجدلا ضيب ةرفصو . (156 23531 ه018:) ماكزلا

 . عرصلا نم عفني ةيربلا ةافحلسلا ضيب نإ لاقيو «(16 632 نذألا

 نهدو نارفعزلا عم هترفصو .نيعلا عجو نكسي هضايب : (00113: 0158205) نيعلا ءاضعأ

 لزاونلا عنمي أداّمض ريعشلا قيقد عمو «(1طعمططنس ذه اطع ءلع) نيعلا نابرض نم اذج عفنت درولا

 . نيعلا لزاونل ةهبجلا ىلع ردنكلاب ىلطي كلذكو «نيعلا نع

 قلحلا ةنوشخ نم عفني : ( ومتعة غمد ةصل طع ءطعمأ همعوصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ةحوحبو لسلاو (21ءانئزوزب ه6 طع 12156 2ط5) ةصوشلاو (156 همهانوط) لاعسلا نمو ءهتشربمين

 «ةرتفم هترفص تيسحت اذإ ةصاخ «مدلا ثفنو سفنلا قيضو (1860620) ةرارحلا نم توصلا
 .نايبصلا (16 ءمانهوط) لاعسل برجم ةيربلا ةافحلسلا ضيبو

 1ع ةدعملا ىلإ داوملا بابصنا نم عممي لخلا يف وه امك خوبطملا : ءاذغلا ءاضعأ

 هيوشمو «(1طع 5:0:08عط) ةدعملاو ءي رملا ةنوشخ 5 دو « (1طع 1م1ع5أ1265) ءاعمألاو ةؤهدتقعط)

 . ةيناخدلا ىلإ بلقني

 (1طع لاهسإلا عنمي لخلا يف وه امك هخوبطم : (8:>ءاقمل 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ةناثملاو (15ء ععمعتهل دناعو) ىلكلا حورق عفنت هترفصو .(156 8:0012608) جحسلا و لنةعطمءد)

 نم عفني هل ناخد ال دامر ىلع هنم يوشملاو ءائين يسحت اذإ اميس الو «(ملطع ط1200ع2)

 يعملا ةنوشخ نم عفنيو «مرصحلا ءامو ضباوقلا ضعب عم لكأ اذإ (156 :ءاة805) قالطتسالا

 ةدعقملا تاحارج نم عفنيو ءاهتنوفعو ءاعمألا حورقل كلملا ليلكإ عم هضايبب نقتحيو ةناثملاو

 ةدعقملا مرول درولا نهد يفو «هيف ةسومغم ةليتف هنم لمتحيو «(156 م61715) ةناعلاو (1طع ةصانؤ)

 حورق نم عفنيف .ءانحلا نهدب 0 ضيبلا ضايب نم ذختيو «هنابرضو (5>ءااتهع ه؛ طع ةهانك)

 فزن نم عمن أئين وهامك يسحت اذإو «(1طع اناعمتق) محرلا نِيليو (ن1هعمو 01 طع ان[ عمن5) ماحرألا

 نإ لاقيو .هابلا يف ديزي ريفاصعلا ضيب اميس ال ضيبلا عي عيمجو ء(معسقيعو) مذدلا لوبو 1

 . مايأ ةعبرأ دعب (1ط6 :2685565) ثمطلا ّردأ محرلا يف 00 تيزب طلخ اذإ زولا ضيب
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 . ليبجنزلا هيشسيو رم وهو ربكلا ءاثق لثم وهو 2 يدنه ءانق هنإ : «يدنهلا» لاق : ةيهاملا

 . «ةليمحتاا ةيماعلاب .ربدلا يف هلامعتسا نوكي ءاود :ةجزرف 0ع(

 بتكلا راد «نيدلا سمش ديحا ءائيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يرادتلا . يدنهلا ءاثقلا :لب 68

 ١11١. .ةيناثلا ةعطلا «توريب «ةيملعلا
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 .ءاشحألا يّوقي ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 لثم ةدرابلا هضارمأو ؛هتبوطرو بصعلا ةبالص نم عفان :(156زهذه19 لصافملا تالآ

 . (1طع ؟202ل] مهعهلوتذتو) ةوقللاو (1طع مهعولإلوأو) جلافلا

 ىف لخديو «(1ط6اهدصنا) ءىقلا نم عفنيو «(156 ههم0ط) ةدعملا ران دقوي : ءاذغلا ءاضعأ

 3 نا شفيو نطبلا لقعي : (8:>هء1ة23 هءعده5) ضفنلا ءاضعأ

 20 ل ْ

 . 7 دننلا نيفيز ولع ةثلو ّى ”بلمألا نم عبطلا بيرق :ةيهاملا

 . ةيناثلا ىف سباي ىلوألا ىف دراب : عبطلا

 . ةضباق ةّوقو «ةفطلم ةءالج ةّوق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 اهئاخرتسا نم عمنيو ”عججلاو غيدلاب (1ط6 ةهمصقعط) ةدعملا يّوَقي :ءاذغلا ءاضعأ

 . هنم (16 5[ه2236ط) ةدعملل غبدأ ءيش الو .اهتبوطرو

 وهو «.طقف نّيلي مهضعب دنعو «نطبلا لقع امبير : (85:016ا317 01عد25) ضفنلا ءاضعأ

 ' ادع (1ط6 ةصانتؤ) ةدعقملاو ميقتسملا يعملل عفان وهو .رهاظلا

0)., 
 . هيوبحنرذاب

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا .

 .ةيوادوسلاو ةيمغلبلا | للعلا ع نم عفني : :صاوخلاو لاعفألا

 .ًادج ةهكتنلا بّيطي : ةنيزلا

 . يوادوسلا برجلا نم عفتني : (15ع 5هاتصلك صم طع انلععت5) حورقلاو حارجلا

 . رخبلا بهذيو «(156 طءةنص) غامدلا ددس نم عفني : (2©0عدصق هأ طع طعدمل) سأرلا ءاضعأ

 (1طء ناقفخلا بهذي (156 طءهما) بلقلل ٌوقم حّرفم : (0ععوصو ه2 اطغ هطعوا) ردصلا ءاضعأ

 . مهلم1 12102 01 اطغ طع211)

 . (111هعمانعط) قاوفلا نم معن 0 ىلع نيعي :هاذغلا ءاضعأ

 )١( مساب ًايملع فرعي تابن :جليلب +2060 .

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (؟)

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 .19917 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري (9)

 .اسيلاملا وه :هيوبيجنرذاب ()
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 . جرتألا روشق هنزو اثلثو مسيربأ هنزو حيرقتلا يف هلدب :لادبألا
 : '”ناحنذاب

 > . فورعم :ةيهاملا

 . يلقلاك هعبطو همعطو «ءيدر هنم قيتعلاو «ملسأ ثيدحلا :رايتخالا

 يف ةسوبيلاو ةرارحلا هيلع ةبلاغلا هتوق نأ حيحصلا نكل ءدراب «هيوجرسام نبا» دنع : عبطلا

 . هتفارحو هترارمل ةيناثلا

 . (1طع عصطمآن5) ددسلا كلوت ءادوسلا 00 :صاوخلاو لاعفألا

 ءرشق هلكف ًاريغص ناجنذابلا نم ناك امو «نوللا رّمصيو ةرشبلا دّوسيو نوللا دسفي : ةئيزلا

 . (15© 18180 فلكلا ثرويو

 ةبالصلاو (156 ههمهع:5) تاناطرسلا دل وي : (1طع 58ءالزممك 0 طع مادقأنلع5) ر وثبلاو ما ر وألا

 . (1طع 1عم205ا/) ماذجلا و (1طع طقم له655)

 . (ةمطغطقع) فلا رثبيو ددسلاو عادصلا دل وي : (0:عومم ه4 طع طعقل) سأ رلا ءاضعأ

 الإ .(1طع ؟ماهعم) لاحطلاو (81عموأنء هطوؤ(صن(نهدك) دبكلا دنس دلوي :ءاذغلا ءاضعأ

 .دبكلا ددس حتف امبر هنإف «لخلا يف خوبطملا

 ةففجملا هعامقأ قيحس نكل .(16 م1165) ويبفا وبلا دلوي : (18:ء2ءام5' ه:عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 اذإ اهنكل «لقع وأ قالطإ ىلإ ةبسن ناجنذابلل سيلو «(156 ما165) ريساوبلل عفان ءالط لظلا يف

 . تسبح لخلا يف وأ «.تقلطأ نهدلا يف تخبط

 : "”حجمارهب

 لا وه :ةيهاملا

 . عضوم لك نم خفنلا لحي هلوطن : صاوخلاو لاعفألا

 هقرو ّث اذإو سأرلا يف ةظيلغلا حايرلل دّيج هحاقف : (0:عدم5 ه4 ؛طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . (1طع 200همعه) نطبلا قلطي : (8:هءامع ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 اونو

 .نمهبلا ةوقل ةهباشم هيف يدنه يبشخ ءاود : ةيهاملا

 .اهريغو اطاطبلا مضت يتلا ةيناجنذابلا ةليصفلا يه هيلإ بسنت ةليصف نم فورعم تابن رمث :ناجنذابلا )١(

 دبكلل وقم «لوبلل ردم ةدعملل نّيلم «مدلا رقف فيفخت ىلع دعاسي هنكل ءءاذغلا ليلق ءدنهلا نم هلصأ

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام . باصعألل ئدهم .«سايركتبلاو

 .199ا/ «توريب .ةفرعملا

 .ةّيخلبلا وه :جمارهبلا (؟)

 ©ءطنق ممم يملعلا همسا ءيدنه ءاود :ناديزوب قف
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 ليلقلا دوعلا قيقدلا سلمألا امأو «نشخلا طوطخلا ريثكلا ظيلغلا ضيبألا هدّيج :رايتخالا

 . ةيربربلا ةبعللاب هنوشغيو «ءيدرف ضايبلا
 . ىلوألا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا ظ

 . فطلم .: صاوخلا

 . (1ط6 8001) سرقنلاو (18طعبص ةومد) لصافملا عجو نم عفان : لصافملا تالآ

 . (1طع ةمطغملن512) هابلا ىف ديزي : (1820161331 0183125) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع د : ومسلا نم عفان : (1طع م0م15025) مومسلا

 : © ىلباكلا كنرب

 اهلضفأو «ةنّئفم رابكو «ةنّئفم ريغ راغص «ناعون وهو «يدنس وأ ؛يدنه ٌبح :ةيهاملا

 ظ ظ نافعا
 يف وهو (156زهز45»2) لصافملا نم (156 مطلعوتس) مغلبلا علقي : (1طع ف لصافملا تالآ

 . ةياغ كلذ

 (1طع زماءواتصعو) ءاعمألا نم ( 16 ماطلععم) مغلبلا لهسي : (8:0161831ل 01885) ضفنلا ءاضعأ

 .ادج كلذ يف يئوق وه ءعرقلا تبحو ناديدلاو
 : و

 > . دراب : عبطلا

 .ةبوطر هترمث فالغ يفو «ضبق هيفو ٍلاج : صاوخلا
 ظ .هجولا ولجي : ةنيزلا

 (5هوطل65 مانقان1059) برجلا ىلع لعجي : (156 >0هان505 220 طع انله655) حو رقلاو حا رحلا

 سريو «هترجش رشق ةصاخو «هئالجو هضبقل (16 "8هاته05) تاحارجلا قزليو اقوحسم حّرقتملا

 . ةروسكملا (156 50565) ماظعلا ىلع هقروو «هلصأ خيبطب لطنيو هب

 وأ دراب ءامب الاقثم يقس اذإ مغلبلا لهست ةظيلغلا هترشق : (8::ه:ءاد:7» ه.ءعدم) ضفنلا ءاضعأ

 . يناحير بارش
 ©: راه

 ء«طسولا رمحأ قرولا ءرفصأ هدرو ء«رقبلا نيع يأ ,مشجواك ىّمسي يذلا وه :ةيهاملا

 ظ . جنوبابلا قرو نم نمسأ
 . ىلوألا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 يف (1ط6 اطنعاع تتدل5) ةظيلغلا حاي رلا نم همش عمني : (0:عدصق 0! طع طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 :.نسارلا 7

 . ارد طعاتد 2قطعع طسصص مساب فرعي : ىلباكلا كنرب 69

 . تءامنك مسأب فرعي :اصيقوب (؟)

 . تاتابنلا نم هريغو رقبلا نيع وه :راهب 6و9
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 0 مو

 .لادتعاب ولجيو رهزلا يبهذلا اميس ال للحم :لاعفألاو صاوخلا

 . (1ط6 طقن#) رعشلا يبهذلا هرهز رّمحي هنم يّربلا :ةنيزلا

 (156 ماروألا نم نم عفني هقرو خيبط : (156 5«:هااندود هسخ اطء مادقتدلعو) روشسسلاو ما روألا

 . ةنءالت م 8و)

 . تاحارجلاو حورقلا ىلع لسعلاب دّمضي : (156 هابسنك ه0 6 ناه:5) حورقلاو حارجلا

 . (8ءملع هى طع صتنقء165) لضعلا خدش نم عفني هخيبط : (156زهاهاق) لصافملا تالآ

 . (1ةءاطمءطع) نانسألا عجول هخيبطب ضمضمتي : (0عمصو ه؛ ط6 5620) سأرلا ءاضعأ

 . (16 طم همطاطةلست2) راحلا دمرلا نم عفني هخيبط :(0هدلد: ههده5) نيعلا ءاضعأ

 . نمزملا (156 همانهط) لاعسلا نم عفني هخيبط : (5من:05(2) سفنلا ءاضعأ

 (16 لاهسإلل عفان هنم قرولا دوسألاو قرولا ضيبألا : (5:ه:ةاه7 ه:عد53) ضفنلا ءاضعأ

 نمزملا 52063::0138)

2000 

 .لمعتسي يذلا وهو ءملسأ ضيبألاو .رمحألا مث ءدوسألا هثبخأو هؤدرأ :ةيهاملا
 وأ ءضيبأ ضيبألا رهزو ءرفصأ رمحألا رهزو «يناوجرأ دوسألا رهزو .نالمعتسي ال نالّوألاو

 . ةينهد ةبوطر لمعتسملا يفو .ةرفصلا ىلإ

 نكل ءامئاد هريصألا بنتجيو ءرمحألا لمعتسا دجوي مل نإف ءضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 .نويفألا لدب تلمعتسا امبر هناصغأ ةراصع

 .اهلّوأ يف ضيبألاو «ةثلاثلا رخآ يف سباي دراب دوسألا : عبطلا

 . ةينابرضلا عاجوألا هريدختب نكسيو فزنلا عطقي رذخم : صاوخلاو لاعفألا

 . هدامجإو هدقعل نيمستلا يف ذ لخدي : ةنيزلا

 نيتيصخلا ةبالص للحيو اهعاجوأ نكسي : (1طع 5ءالتد عق 0 205500 روثبلاو ماروألا

 .ةرمحلا نم عفنيو « (1طع ءةانطانعطق)

 طيرارق ثالثل ًابرشو ءالط (126 عمانا) سرقنلا عجول نكسم :(126زهزد:5) لصافملا تالآ
 : . ماظعلا هلكأ أربأ ءالطب ةعبرأ وأ ةثالث هقرو نم برش نإو :ليق . لسعلا ءامب هنم ظ

 . نذألا عجول ةنكسم تذخأ هنم سنج يأ ةراصع : (0:عهس5 ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 هنهدو ّلخلا يف ًاحوبطم هلصأو هرزب كلذكو «نانسألا عجول درولا نهدو لخلا عمو ا( ةعطع)

 نقتحا نإ كلذكو «لقعلا طلخ ردق هل ءيش هقرو نم لكأ نإو ,تبسي وهو «كلذ عيمج يف

 .بدلا ناذآ وأ ةيبرغملا «ةكشبربلا» وهو : ريصوب 2غ(

 بتكلا راد .نيدلا' سمش دمحأ 0 أميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ناركوشلا وهو : : جنبلا مف

 ١ ١1. « ةيناثلا ةعبطلا .«توريب .ةيملعلا

 ؟«.؛س طلا م * ناتلا
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 .اهعجو نكسيف نذألا يف رطقي هنهدو هقرو خيبطب

 نكسيف «هرزب وأ هقرو ةراصع (1ط6 ©©) نيعلا ىلع ىلطي : (00113: 0ع355) نيعلا ءاضعأ

 عنميف «ةهبجلا ىلع ءالط هرزب وأ هقرو وأ هرهز لمعتسيو «ةبعصلا (0مططة15:3138) نيعلا عاجوأ

 . اهيلإ لزاونلا

 جنبلا رزب نم برش اذإ : (5 دمزعقغممب 280 اطع هطعفأ هءوقصن) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 عقو امبرو «يدثلا ماروأ يف هقروب دّمضيو «طرفملا ([1ةعمسممزأ) مدلا ثفن نم عفن نيسولونأ

 اهعنميف «لبحلا دعب يتلا نييدثلا ماروأ ىلع ىلطيو «(156 همدهط) لاعسلا نيكست ةيودأ يف

 .اهبيذيو

 مدملا ف زن 5 رو ءمح را عج ول هتراصع : (0135>8 0عةهق) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع ةهدصانعطق) ةيصخلا مارو أ ىلع هقروب دمضيو هنم (1165201:1386)

 ًانودجو (آدزمطاطع#م2) اقانخ ثدحيو ركذلا لطبيو لقعلا طلخي م مس : (126 م015025) مومسلا

 . (محقتطته)

,217 2 

 . (01عم50 ًاماضهنا هنم رسعأو سدعلاب ةّوقلا ةهيبش : ةيهاملا

 . سبيلا ىلإ لدتعم : عبطلا

 ظ .ءادوسلا دلويو سدعلاك ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 . نايبصلل قوتفلاو ليقلا هب دّمضت لصافملل ديج :(126زهزه05) لصافملا تالآ

 ظ . نطبلا لقعي : (8:ه:(2: 0عد55) ضفنلا ءاضعأ

 ظ . رويطلا نم عون : ةيهاملا

 ثرويو دوربملا نخسي وه :مهضعب لاق .ةيلهألا رويطلا عيمج نم نخسأ راح عبطلا
 . ىمح رورحملا

 وهو .ندبلا قمع يف عذللا نِيكستو عجولا ريكس يف ميظع همحش :صاوخلاو لاعفألا

 . ءاذغلا ةريثك هتصناقو «(156 208) حايرلا رثكي همحلو ريطلا موحش لضفأ

 . نمسي همحلو نوللا يّمصي همحش : ةنيزلا

 .توصلا يفصي : ( 8 عهمتع 2 غمد ةصل اطع هطعذأ هءودص5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 فخأو ءّرولا محل اضوصخنو , ليقث (156 ة(همصقعط) ةدعملا يف ء ظ ءيطب همحل :ءاذغلا ءاضعأ

 هيلا مرخل عيمج سي ئتلا ناك رويطلا هذه محل مضهنا اذإو «ةحنجألا يه هدوجأو ءاهيف ام

 . ينملا رثكيو هابلا يف ديزي : (8:0:ءاقمإل 018325) ضفنلا ءاضعأ

 .راطيبلا نبا دنع ةيقببلا اهلعلو :ةسقنب )١(
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 ظ > : 37 ناشوايشرب

 هبشي رابآلا لخاد يفو «راهنألاو طوطشلاو هايملا ضايح اهتبنم ةقيقد ةشيشح : ةيهاملا

 . ةعرسب اهتوق بهذت ءرون الو رهز الو قاس الب داوسلا ىلإ رمح اهنابضق نكل «ةبطرلا ةربزكلا
 (5168: ةم4 ةسوبيو ةرارح ىلإ لام امبر :لوقأو ءلدتعم وه :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 . ادج ةريسي 82502655)

 اذإو « ([طع 8هتسع) ناليسلا عنميو ضبق هيفو ( حتفم هالو للحم :صاوخلاو لاعفألا

 شارهلا ىلع اهاوق ينامسلاو كويدلا فلعب طلخ
 لوطي بارشلاو سالا نهد عم وهو .ةّيحلا ءادو بلعثلا ءادل تيزلاو لخلاب هدامر :ةنيزلا

 . هراثتنا عنميو (1طعء ط215) رعشلا

 .(1طع هم10 36و6ع5ؤ5) تاليبدلا نم عفان : (1طع 5د:ءالتص عد ةه0 طع مادقكن]ءو) روثبلاو ما ر وألا

 .ريزانخلا ددبيو

 . ةبطرلاو ةئيبخلا حورقلاو ريصاونلا نم عفتني : (156 :هاتهلك ةصل اطع انلهعك5) حورقلاو حارجلا

 .زازحلا نم هدامر ءام عفني : (01عومصك ه1 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 . برغلا نم نم عفتني : (0ءان18 028225) نيعلا ءاضعأ

 . لاعسلا عفني و ؛ اذ ةئرلا يني : ( 12 عدمت 2 هروب هل طع ءطعذأ ه2عد25) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 (1ههبنامو ه6 لوضفملا ناليسل با رشلا عم عفان : (8:كءاقمب هدووه5) ضفنلا ءاضعأ

 لاحطلا عجو نم عفني و («1(2طع 5؛هصقعط) ا و (1طع 36لهددع») نطبلا ىلإ ةنمعع065665)

 ْ . (1طع ؛ءكعحنف) ناقريلا نم عفني و .(1طعء ةماعع»)

 «(1طع هفلعداةو) ةاصحلا تّتفيو (156 نىنه6) لوبلا ردي : (8:هعءاة297 0هعد55) ضفنلا ءاضعأ

 ا( 1 فزنلا عطقيو ءاسفنلا يقنيو . ةميشملا جرخيو «(1 7268565) ثيمطلا ٌَرديو

 . نطبلا لهسي «هيوسام نبا) دنعو :؛(156 3050020680) نطبلا لقعي رثكألا دنعو

 ماوهلاو ةبلكلا بالكلاو تاّيحلا شوهن شوهنلا عفني بارشلاب وه : (126 مدن:هد5) مومسلا
 . ىرخألا

 نسوا تراهن نمت عيب يلعب هئزو ويرلا يف: هلق ناعإلا
 ورا

 «هنم فعضأ هنكلو .«شوجنزرملا نهد ةوق ىف هنهدو .فورعم وهو .كوحلا وه : ةيهاملا

 ١ . ةداضتم ىوف هيفو

 .ةذع ءامسأ هلو يسراف :ناشوايشرب )١(

 .ةحئارلا يكز «ةفارحلا ديدش ريغ فيرح «قاسلا عبرم قاروألا ضيرع «لوقبلا نم فنص :جوردابلا (5)
 تتفي .دبكلاو «ءلاحطلاو ءردصلا عاجوأ نم عفني .هتقو يف نيعلا مرو لحي « .فيفجتلاو ليلحتلا يوق

 بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًائثيدحو ًاميدق .باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . فاعرلا عطقي ءىصحلا
 ١148١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا
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 غلبي داكي ةيلضف ةبوطر هيفو «ىلوألا لْوَأ يف سباي «ةيناثلا ىلإ ىلوألا يف راح : عبطلا .
 .رهوجلا يف ال ةيناثلا ىلإ اهبيطرت

 اذإف ءًأدعتسم الضف فداصي نأ الإ ضبقي هنإف «ءلاهسإو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا
 .ايوادوس ًائيدر اطلخ دّلويو نّمعتلا ىلإ عرسيو «خفنو جاضنإو ليلحت هيفو «لهسأ ًاطلخ فداص .

 . ءادوسلا هيف دلوتت نم عفني هرزبو
 ىلع ىيلط اذإ درولا نهدو لخلاب عفني :(156 :هءالتصهو ههه طع مدكةنلعو) روثبلاو ماروألا

 . (1طء طم( :«:ءالنمعو) ةراحلا ماروألا

 رمخ لخب اميس ال «فاعرلل عفان ًاروطق هتراصع : (0:عهصو ه,(56 ط624) سأرلا ءاضعأ

 . جازم نم هكّرحيو «جازم نم ساطعلا نكسي امم وهو «شرطلاب بهذيو «ةليتف روفاكو

 ادا و نيعلا نابرض نم عفني : (00انا3 هءعقضق) ددعلا ءاضعأ

 . الحك رصبلا يّوقت هتراصعو ءاهريخبتو هتبوطر ظلغل ًالوكأم رصبلا ةملظ ثدحيو

 590- دو اد بلقلا يوقي : (165مأئ2غه11 200 (4ء هطع5أ همءعدص5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .نبللا ٌرديو «يومدلا ثفنلل دّيج هؤامو «سفنلا ءوس نم عفنت هئام نم ةجركسأاو .«ردصلاو ةئرلا

 .هقرو ءام ًاصوصخو «ةدعملل ءيدر ةنوفعلا عيرس مضهلا ٌرِسَع :ءاذغلا ءاضعأ

 ٌدضيو ٌرديو «لهسأ ًادعتسم ًاطلخ فداص نإف «لقعي : (8>ءادص هءوده5) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع انعتمع) لوبلا رسع نم عفني هرزبو ء(156 ةامدصةعط) ةدعملاب

 .رحبلا نينتو براقعلاو ريبانزلا عسل ىلع عضوي :(186 م015055) مومسلا

 ىلإ برقأ هنكل «يّربلا ضماحلا قرو هبشي هقرو نإ :ليقو ءزورفأ ناتسب هنر ليق :ةيهاملا

 . نسحأو داوسلا

 . ةياغ ىف ضباق هقرو : صاوخلاو لاعفألا

 . حورقلاو تاحارجلا لمدي : (156 هدتهلك قه طع انلهع55) حورقلاو حارجلا

 ىف ىتلا (1طع ان1ه855) حو رقلل ءىشد وجأ هتراصع : (0عوهو ه4 طع طع30) نما رلا ءاضعأ

 ةياغ (1طع (طغتقط) عالقلا نم عمني تر اهنم ذختي نأ بجيو « (16 (طعاتكا) عالقلاو ةقيتعلا مفلا
 5 | . ١

 ل

 . تاعوتيلاك يران هرربو «تاعوتيلا نم وهو ١ يربلا جفرعلا وه اذه : ةيهاملا

 . (1طع 260همدع») نطبلا لهسي : (185:661213 018215) ضفنلا ءاضعأ

 .يربلا جفرعلا :نوليب )١(
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 : 2 7١ءاقمحلا ةلقب

 .ةفورعم : ةيهاملا

 .العف اهيف ام غلبأ اهتراصع :رايتخالا

 . ةيناثلا رخآ يف بطر ةثلاثلا يف دراب : عبطلا

 (156 80عةمو) تاناليسلاو (156 طعمصد#م8280) فزنلا عنمي ضبق اهيف :صاوخلاو لاعفألا

 . ادج (156اءااو» طنلع) ءارفصلل ةعماق يهو ءروفوم ريغ ليلق اهؤاذغو «ةنمزملا

 . ةيفيكب ال ةيصاخب اهعلقتف (126 ة:05) ليلآثلا اهب كحي : ةنيزلا

 56 طم( ة««ءالنهوو) ةراحلا ماروألل داّمض : (1ء ددءالنهود صف طع مدكذنلعو) روثبلاو مار وألا

 .ةرمحللو «.داسفلا اهيلع فّوختي يتلا

 «بارشب ًاجوزمم هب ًالسغ سأرلا يف روثبلل عفني :(0عهصو ه6:ط6 5620) سأرلا ءاضعأ

 . ينابرضلا راحلا (12دسد20) عادصلا نكسيو «ةنوشخلل هسيلمتب سرضلا بهذيو

 «لاحكألا يف لخديو «(156 0م(طهلسن#) دمرلا نم عفني : (0هداد: ه:عدصد) نيعلا ءاضعأ

 ظ . ةواشغلا ثدحي هنم راثكإلاو

 اهتوقب (11265020مالال515) مدلا ثفن عمنت هتراصع : (2 25م12[ه597 هءعده5) سفنلا ءاضعأ

 ظ . ةصفعلا

 عفنيو ءاداّمضو ًابرش (156 طدعمنمع ه6 !طءوامرصقءط) ةدعملا باهتلا عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 . ةوهشلا فعضيو «يرارملا (1567ه:د116) ءيقلا عنميو «ةبهتلملا (1ط«انال67) دبكلا

 (ماعدانصقل ةطصعإهم) ءاعمألا 55556 هب نقحي : (8:01ءأه5] 0182125) ضفمنلا ءاضعأ

 ةناثملاو (156 عممعتل هناع5) ىلكلا عاج وأ نم عفنيو «(156 طناندم»ب كنه مطه62) يرارملا لاهسإلاو

 ء(1طء ةمطعمدنو2) هابلا ةوق لب «(ةممءانا©) ةوهش رثكألا يف عطقيو ءاهحورقو (156 لانك ار

 ةراحلا ةجزمألا يف كلذ نوكي نأ هبشيو «(16 2مط+001518) هابلا يف ديزي هنأ : «هيوج رسام معزو

 محرلا ةقرح نم عفنيو . (1عء معاتكعو) ضيحلا فزن سبحي وهو .ةسبايلا "18 204 1622265)

 .عرملا ثبح جرخت هتراصعو . (156 ط0غ [67256) ةيمادلا ريساوبلا نم هؤام عقتيو « (8ان50 انأءرنك)

 . (1ط6 كنةءمط062) لاهسإلا تعطق تلكأو ءاقمحلا ةلقبلا تيوش نإو

 . ةراحلا تايمحلا نم عفني : (156 16/615) تاتمحلا

 «تاجيوتلا ةريثك نيتقلفلا تاوذ «تايلجرلا ةليصف نم «ةيبشع ةيونس ةلقب ءةلجرلا يه :ءاقمحلا ةلقبلا )1١(

 تيمس ؛ةلقب» مساب ماشلا يف فرعُت .ًاريغص ًارزب فلختو رهزت ,ضرألا ىلع دتمتو «عارذلا نود لوطت
 «مارغ ةئام لك يف ةيرارح ةدحو ١5 ىلع يوتحي .لجرألا اهسودتو قيرطلا ىلع تبنت اهنأل «ةلجرلا»

 ءةكحلاو ءدمرلاو ءعادصلا عنمت اهنإ :اهنع ليق اممو «ةيبطلا تاتابنلا لضفأ اهنأب مدقلا ذنم ربتعت
 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةديحولا ةدودلا درطيف ءاملا ىف ىلغُي تابنلا اذه رذب .ءبرجلاو
 .1487 .توريب .ةفرعملا 0: .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو
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 ًازانتكا ّدشأ هنأل زوجلا نم ىذغأ وهو ءزوجلا ةيضرأ نم رثكأ هتيضرأ فورعم وه :ةيهاملا

 . اماضهنا أطبأو ةينهد ّلقأو

 . ليمأ ةسوبيلا ىلإو ةرارحلا ىلإ وه : عبطلا

 ديلوتو خفن هيفو ءزوجلا يف امم رثكأ ضبق هيفو «رارملا هنم دّلوتي :صاوخلاو لاعفألا
 . لفسألا نطبلا يف حاير

 .رعشلا هتقارح بضخت : ةنيزلا

 ماكزلا جضنيف « لفلف ليلق عم لكؤيو ىلقي عدصم : (0:عدسصق ه1 طع طعقل) سأرلا ءاضعأ

 ظ . (156 طءهنه) غامدلا يف ديزي قدنبلا :4طا رقبأ» لاق . (1طع هدقدت هةاقسم)

 بهذيف نيعلا قرزألا لفطلا خوفاي ىلع ىلطي هنأ موق معز : (06ان13: 018ةصق) نيعلا ءاضعأ

 . ةقرزلا
 لاعسلا نم عفنيف ءلسعلا ءامب لكؤي : (18 65من :هدزن همم طع هطعقأ هععدصق) سئنلا ءاضعأ

 . (8>معءء[60:24هه) ثفنلا ىلع نيعيو «نمزملا

 5 نا نب ابدع أطبأ وهو (156هدصن# ءيقلا حّيهي د ؛(15601850 مضهلا ءيطب : ءاذغلا ءاضعأ

 . (156 264هدصع5) نطبلا لقعي ضباق هرشق : (5:ه:هاه5 هءعدصو) ضفنلا ءاضعأ

 . برقعلا غدلل باذسلاو نيتلا عم ًاصوصخو شوهنلا نم عفني : (186 مهنةهدق) مومسلا

 ظ : "”تشكنحنب

 «هايملا نم ةبيرقلا عضاوملا يف تينيو «ًارجش نوكي نأ همظعل داكي تابن :ةيهاملا

 .هرهز لب ؛ّبطلا يف هناديع لخدت الو نيلأ هنأ الإ ,نوتيزلا قروك هقروو «ةبلص هناصغأو

 نعال باذسلا نود وهو «ةصوفعو ةفارحو ةفاطل هيف هنم لمعتسي ام رئاسو هترمثو هقروو

 . ةثلاثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 هيفو «ةتبلا هيف خفن ال 156 «ةدف) حايرلل شّشفم لّثحم فطلم :صاوخلاو لاعفألا

 نعي خم حح
 .نولل قنم : ةنيزلا
 ءايعإلا بهذيو (1ط6 2620©) بصعلا 0 هقرو عم دمضي :(126زهأه15) لصافملا تالآ

 . (12ع 130811©)

 ةانبلا عفن هب دمض اذإو أب ررش تبسيو عدصي :(07عده5 04 طع 5620) سأ رلا ءاضعأ

 .هعيذصت لق لكأ اذإ هنم يلقملاو 6 طعو0هعطع)

 )١( «توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام : عجاري 19517.

 .«حنشويا ةماعلا هيمست ءلصألا يسراف :تشكنجنب (9)
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 مهرد هول ةبرشلاو ينملل هليلقت عم نبللا رثكي امم وه : (0عدصق ه؟اطعءطغ5 ردصلا ءاضعأ

 (156 لاحطلا ةبالصل ًادج عفان وهو «لاحطلا ددسو دبكلا ددس حتفي :ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع ل2مموإل) ءاقستسالا نم عفنيو «نيمهرد رادقم نيبجنكسلاب هنم برش اذإ 5ماهعه)

 ءاهماروأو (ناءءولزت#) مح رلا عج ول هخيبط يف سلجي : (8:ه:ءامر 0:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 (1طع همءااتنتقل1 ءطنو5102) مالتحالا عنم هنابضق نم ءيش رهظلا تحت شرف اذإو ينملا ففجيو

 قاقش نم هرزب اميس ال عفنيو ٌردم وهو «ةوهشلا ةدش دنع ءاسنلل نخديو .«(70 660 طاعنإلاو

 .هرزب اميس ال ةيصخلا ةبالصل نمسلا عم هب دمضيو ؛(1"ة5وان: 0[ 26 ةضانك) ةدعقملا

 نم كلذكو .؛مهرد هنم برش اذإ «تاّيحلاو ماوهلا غسل نم ع : (1طع ممزؤمصق) مومسلا

 . ًادج ماوهلا درطي هقرو ناخدو ًاداّمض عابسلاو بلكلا بْلكلا ضع
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 وذ هةريشخملا كر نأ ريستلا ة رييحلاو اونا ىلإ كديتع وذ «نيغأ قلد ةوع.: ةفاملا
 ةرجش ىلع تبني هنإ : مهضعب لاق . ضبق عم ةوالح هءاذم يفو «لجرألا ةريثكلا ةدودلاك بعش

 . راجحألا ىلع تبني ليقو «ضايغلا ين

 يرطلا زنتكملا «ةرفصلاو ةرمحلا ىلإ براضلاو رصنخلا لثم ظيلغلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةيلفنرق همعط يف. .ةصوفع عم ةبوذعو ةفيفخ ةرارم هيف يذلا

 . فيفجتلا يف غلاب : ةثلاثلا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . (1طع طالضما55) تابوطرلاو خفنلا للحي حضنم للحم :صاوخلاو لاعفألا

 . بصعلا ءاوتلال عفان هداّمض : (1طعزداسأ) لصافملا تالآ

 38 وميكو اهقلب لهسيو «.صغم الب ءادوسلا لهسي : (8:0:ءاه19 068885) ضفنلا ءاضعأ

 لوقبلا قرم وأ (156 هماذن جنلوقلل كمسلا ةقرم وأ كيدلا ةقرم يف خبطي ءايئام (هطرتتسس#)
 هنم ةبرشلاو ءاهفلتو ةّرم لهسأ برشو نطارقلا ءام ىلع هلصأ ٌرذ نإو «(156 ءععاهطاء5)

  جوزمملا لسعلا بارشب ىقسي نأ بجيو «نيمهرد ىلإ طيرارق تس ةمركلاو «تامرك تس
 . مهارد ةعبرأ ىلإ خوبطملا يي ىفو . جنرطلا نم ءيش هلبقو ءاملاب

 . يدنه حلم هنزو فصنو نوميتفأ هلدب :لادبألا
 م

 . ضيبأ هنمو .دوسأ هنمو «رمحأ هنم فورعم :ةيهاملا

 . يناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 نإف «هضبف روكا هفيفجتو «(16 طعم ه222286) فزنلا عنمي ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 .ديدش هفيفجت

 . طوازجمةندست ؟دلهقمت مسأب فرعتو ةيسراف : جيافسب 0(

 .نوللا رمحأ ناجرملا :دّسب (0)
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 .دئازلا محللا عطقي : (1طع د هانصلك ةمق طع انلدع5) حو رقلاو حا رحلا

 اهيف ةنكتسملا تابوطرلل فيشنتلاو ءالجلاب نيعلا يّوقي : (0هد13: ه:ع355) نيعلا ءاضعأ

 . ةعمدلل حلصيو حورقلا راثآ ولجيو «لوسغملا هقرحم ًاصوصخ

 115 ثفنلا ىلع نيعيو مدلا ثفن سبحي : (18:61ءاقت 018205) ضفنلا ءاضعأ

 ناقفخلا نم ةعفانلا بلقلل ةيّوقملا ةيودألا نم وهو «لوسغملا هقرحم اميس ال دوسألا كلذكو

 . (ظةلمأ1 121102 01 اطع طعهأ)

 . هل عفان وهف «(156 ةماهءم) لاحطلا مرول ءاملاب : ءاذغلا ءاضعأ

 . ([]10ع25 ه4 طع زهاعوانصءو) ءاعمألا حو رف نم عفني : ( طاع عامنا 018عه25) ضفنلا ءاضعأ

' 1 

 . لتاق مس :ةيهاملا

 . ةسوبيلاو ةرارحلا نم ةياغلا يف : عبطلا

 كلذكو .«يلجرزبلا ةنشراوج نم ابرشو ءالط (16 1.عاناعم067282) صربلا بهذي :ةنيزلا

 . (1طع 1عم205إ) ماذجلا نم عفني

 نأ يدنعو «مهرد فصن اهرككأ هيف ةيرتقلاو «ةيراش خسمي مس : (186 م015025) مومسلا

 ءاودو ءهنم تومي الو هب ىذغتي ينامّسلاو «هب ىذغتت ةراف يهو «شيبلا راف هقايرت لتقي اهنم لقأ
 . كلذ ىنعم يف تانوجعملا ةلمج نم همواقي كسملا

 ول

 وه ًاضبق طولبلا يف ام ّدشأو ءًاضبق هلقأ طولبهاشلاو «ضباقو فورعم وه :ةيهاملا

 . لخادلا هرشق وهو «هتفج
 ةرارح ليلق طولبهاشلا يفو ىلوألا يف هدربو ةيناثلا يف سباي دراب طولبلا : عبطلا

 .ًافيفجت ّلقأو ًاضبق ّدشأ طولبلا قروو «هتوالحل

 «ضبقو «لفسألا نطبلا يف خفن هعيمج يفو ءالج طولبهاشلا يف :صاوخلاو لاعفألا

 وهو .ءمضهلا ءيطب طولبهاشلاو ءءاضعألل ةيّوقم اهلكو «هتفج ًاصوصخو «فوزنلا عنميو
 ىتح بوبحلا عيمج نم ىذغأ وه : «سونيلاج» لاق .هؤاذغ داج ركسب طلخ نإف .ءاذغ نسحأ

 هعيمج ءاذغ نأ ىلع «هنم ىذغأ ةوالحلا نم هيف امل طولبهاشلا نكل ءزبخلا بوبح براقي هنإ

 راد ؛ ينامكرتلا يتاسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري د (1)

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . .توريب «ملقلا

 «بلص هدوع ء«أرتم 55 ىلإ هعافترا لصي ءهيطولبلا ةليصفلا نم «جارحألا راجشأ مهأ نم :طولبلا (؟)

 ةليط ةيتفلا راجشألا (رشق) ءاحل وه هنم يبطلا ءزجلا هكا م ةَقْستمو بلص هؤاحل

 .باهتلاو .نيمدقلا عباصأ يف جلتلا ةجلاعمل ةذبض طولبلا امث نم عنصي ءاتشلا يف صخألا ىلعو ةنسل

 «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءائيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .نانسألا ةثل

 ١994١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب
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 هنأ ىلع «كلذ لوانت داتعا نم سانلا نمو .ريزانخلل هؤاذغ دمحي نأ ىسع لب سانلل دومحم ريغ

 . كلذب عفتنيو هّرضي الو كلذ نم زبخلا لعجي

 حلمملا ريزانخلا وأ يدجلا محش عم وه : (156 5::ءالنصوك ةسق اطغ مانكاناءو) روثبلاو مار وألا

 . ([طء طم: :«ءالتمو) ةراحلا ماروألل ءادتبالا يف عفنت طولبلا ةرمثو «تابالصلا عفني

 حو رقلاو (1طغ طصتقط) عالقلا يعس عنمي : (16 80ان205 280 ا اناهعمو) حو رقلاو حا رحلا

 اذإ (156 8هانه45) تاحارجلا قزلي طولبلا قروو «لمعتساو قرحأ اذإ (02:6مادق ن10655) ةيعاسلا

 . اهيلع رثئو قحس

 . ةعيبطلل ًالقع راخبلا هنقحل عدصم : (0:عهسو ه؟اطع ط624) سأرلا ءاضعأ

 . (156 ة؛هصقعاط) ةدعملا ةبوطر نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ءاعمألا حورقو (500:1208) جحسلا نم عفنيو لقعي : (865613597 018355) ضفنلا ءاضعأ

 . لوبلا رزغيو ([1بدهط2ع©) مدلا فزنو (1665]1 0[ طع ذهنعقان865)

 ماهس مس نم.عفني رقبلا نبل عم هرشق خيبطو ماوهلا مومس نم عفني :(126 مه::029) مومسلا
 . (1ط6 مها5هه5) مومسلل دّيج طولبهاشلا محلو «ةينيم رأ

 , 0 9 ةَساَْسَي

 قروو يدل .ووشف# رماة رسعم ىلإ: ةيباز هنطفعم هيك عب اقاروأ هتك ةةيعاملا
 لاق .اوبزوج روشق وه :(«هيوسام نبا» لاق . نيصلا ” ا «ةبابكلاك .ناسللا يذحي
 . هنم فطلأو كشم رانب ةوقلا هيبش وه :«حيسملا

 هّرح يف كش الو «ةيناثلا يف سباي راح :هريغ لاقو .ءلدتعم :«سلوب» لاق :عبطلا

 ٠ ةعمعمباو

 . ضبق هيفو «خفنلا للحي للحي :صاوخلاو لاعفألا

 يف عقو اذإ ةظيلغلا تابالصلل لّثحم : (156 5«ءالنمود ه4 اطع مدك:نل:) روثبلاو مار وألا

 . كلذ لعفي (156 ا212هانؤ]) يطوريقلا

 . ةهكنلا بّيطي : ةنيزلا

 حاير نم نئاكلا عادصلل هب طعتسي جسفنبلا نهد عم : (0:عدصو 0:56 5620) سأرلا ءاضعأ

 . ةقيقشلا نمو سأرلا يف ةظيلغ

 . ([ط6 ةةهدقعط) ةدعملاو ([ط6 ان»هم) دبكلا يّرقي : ءاذغلا ءاضعأ

 ةدّيج يهو «جحسلا نم عفنيو «نينوطبملا لقعي : (8«ه:ءاد5, 08250 ضفنلا ءاضعأ
 . (1605]1) محرلل

 )١( هيوسام نبأ ركذ امك بيطلا روج وه :ةسابسب .
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 0 رزب

 ْ . ةبلحلا ةوق نم ةبيرق هتوق : ةيهاملا

 ,(1طع طقتله65و) ةسوبيلاو (1طع طتصمان2) ةبوطرلا يف لدتعم ىلوألا يف راح : عبطلا >

 . ةيلضف ةبوطر هيفو ؛هبطر خيبط وه ناتكلا خيبط نإ : ليقو

 هّيلقم يف ضبق عم هّيلقم ىتح ةيلضفلا هتبوطرل خفنيو ولجيو جضنم :صاوخلاو لاعفألا

 .جنوبابلا نود عاجوألل نكسم وهو «نييلتب طولخم هّيلقم ريغ يف لدتعمو رهاظ
 رافظألا جّئشت نم عنميو «ةّينبللا روثبلاو فلكلل داّمض نيتلاو نورطنلا عم وه : ةئيزلا

 . لسعب نجعو فرح هلثمب طلخ اذإ اهرّشقتو اهقّقشتو

 (1طع ط0 506 ةراحلا مار وألا نيلي : (156 5ت:ءالتمود ةصل طع مدكقخدلعد) روثبلاو ما روألا

 . ةبلصلا ماروألاو .دامرلا ءامب نذألا فلخ ىتلا (15ع ةت:ءالند8) ماروألاو .ةنطاب ةرهاظ

 عمشب طلخ د جّئشت ًاصوصخو هلا 458 : (1طءزهادا) لصافملا تالآ

 . لسعو
 . هسفن ناتكلا ناخد كلذكو .ماكزلا نم نم عفتني هناخد : (0عوصم 0 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 اه وصخو ؛ يمغلبلا (1ء همددوط) لاعسلا نم عفني : (8دماءهغمد' هءعدص5) سفنلا ءاضعأ

 . هنم صمحملا

 . ءاذغلا ليلق مضهلا رسعو ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 هيلقم ريغو «(156 250هدتع») نطبلا لقعي هيلقم : (8:>هءامنب ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 نقحيو «هابلا كرح لفلفو لسع عم لوونت اذإو «ءيلقلاب يوقي هنكل .فيعض هراردإو .«لدتعم

 ءاعمألا كلذكو ء(ودبءالتهعو) ماروأو هيف عذل ريغب عفتنيف «هيف سلجيو «هخيبطب ([1605]1) محرلا

 خيبط و «(156 ععمععهل متلعز) ىلكلاو (15ء ط1200ء2 ناءع#) ةناثملا حورق نم عفني دو « (1طع 1216511265)

 . (ن1هعم5 ه2 طع ذماعداتصءو) ءاعمألا حورق يف هتعفنم تمظع درولا نهد عم هب نقح اذإ ناتكلا رزب

: 9 

 دش مهني قرحملاو .« ساطرقلا ةوق يف وهو «ساطرقلا ذختي هنمو وعش و : ةيهاملا

 : انحلت

 . سباي دراب : عبطلا
 .هدامر هعنميو ء«فزنلا نم عفني : صاوخلاو لاعفألا

 دقو ءاهلمديف «ةّيرطلا تاحارجلا ىلع ردي : (156 >نهنصل5د ةهل طع انله655) حورقلاو حارجلا

 (16 ىءءمنصق اناه6:5) ةيعاسلا حورقلا عيمجو روصانلا يف لخديو .فمجيو «لخلا يف عقني

 . (1طع »>نهاته05) تاحارجلاو

 .ةيناثلا ةعبطلا «توريب «نيدلا سمش دمحأ ًاعيدحو اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري )000

 . ١

 . يساركلا هب ششقتو رصحلا هنم عنصت .ليخنلا هبشي تابن :ّيدرب ()
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 . مملا ةلكأ نم عفان هدامر : (©:عدصق ه1 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 ظ . مدلا ثفن سبحي هدامر : (1665م059[112 018255) سفنلا ءاضعأ

 ل . فجي ىتح كرتيو ناتكي فليو ذخؤي : (0161357::185 018215) ضفنلا ءاضعأ

 . اهعفتيف (156 م1165) ريساوبلا

 10 ءالقاب

 يرصملاو ءاضبق دْشَأ ا . يدنهو يطبنو يرصم هنمو ,«فورعملا هنم :ةيهاملا

 ةيذغتلا يف رصق ام هخفن ةرثكو همضه ءاطب الولو ءالوضف رثكأ بطرلاو .ءاذغ لقأو بطرأ

 . ىوقأو ظلغأ همد هنم دّلوتملا لب ؛ «ريعشلا كشك نع ةدّيجلا

 هعقن ةلاطإ هحالصإو .يرطلا هؤدرأو ءسّوستي مل يذلا ضيبألا نيمسلا هدوجأ :رايتخالا
 يدنهلا امأو .ناهدألا عم هوحنو رتعصلاو تيتلحلاو حلملاو «لفلفلاب هلكأو هخيبط ةداجإو
 22 .صوصخم نزو ىلع بسحف ةقلطملاو ةئّيقملا ةيودألا يف لخديف

 يف ًاصوصخ ةيلضف ةبوطر هيفو «رثكأ سبيلاو دربلا ىلإ هليمو لادتعالا نم بيرق : عبطلا
 يف ءالقابلا درب نولعجي نيذلا موقلاو هتبوطرو هدربب يضقي نأ هّمح نم بطرلا لب .«بطرلا
 .نوطرفم ةيناثلا ةجردلا

 نإف ءريعشلا كشكك سيلو .هخبط ديجأ نإو ءًادج خفنيو اليلق ولجي :صاوخلاو لاعفألا
 الب ردقلا يف نحط مث خبطف رشق اذإ ءالقابلا نكل ء«هخفن ليزي ءاملا رركملا ديدشلا خبطلا

 هرشق يف هنم خوبطملاو . اماضهنا أطبأ هنكلو . خفنلا ليلق ليلق هنم يلقملاو .هتخفن تلق . كيرحت

 .ولجي الو ءأضبق ىوقأ هرشقو ءًاضبق دشُأ يطبنلاو .ًاخفن ّلقأ هقيقد لعلو .خفنلا ريثك

 ىضق دقو «ةظيلغ اطالخأ دلويو وحر محل هنم دلوتيو .ءالج هيفو  عيمجلا ضبقأ يرصملاو
 نمو .هعطق فزن ىلع عضوو نيفصنب ّقشو رشق اذإو هب ةحصلا ظافحناو هئاذغ ةدوجب «طارقبا
 ًاصوصخ ةكحلا ثدحي هنإو «ةشّوشم ًامالحأ ىري هنإف «هنم تفلع اذإ جاجدلا ضيب نأ هصاوخ
 . هيرط

 عنم يبصلا (©81:18) ةناع هب تدّمض اذإو «هققر هرشقب (756طقن' رعشلا دّمض اذإ :ةئيزلا
 عم اميس ال ؛هجولا يف قهبلا ولجيو «قولحملا عضوملا ىلع ررك اذإ كلذكو ءرعشلا تابن
 . نوللا نسحيو (156 ه2 مق5ط) شمنلاو (156 ال30 فلكلاو ءهروشق

 (756 ةيصخلا مرو ىلع بارشلاب دّمضي : (756 5؟هلاندوك ةصل اطء مادقاانلعد) روثبلاو ماروألا
(6101116135 . 

 (10]1هعم5 هءاطء لضعلا حو رق نم عفني : (156 ؟هاتهلك ةه0 طع انلععع5) حو رقلاو حا رجلا

. 121156165( 

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري (0)

 ١494١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 محش عم سرقنلا هحوبطمب دمضيو «لضعلا جّنشت نم عفني :(106زهذهاد) لصافملا تالآ

 . ريزنخلا

 ءيشلاو عادصلا هيرتعي نم عيمجل راض عدصم : (0:عهصو ه: طع 2620) سأرلا ءاضعأ

 يف رطقو درولا نهدب طلخو قحس اذإ ءّرم همعط يذلا هنم يرصملا فوج ىف يذلا رضخألا

 ْ . اهعجو نم عفني «(156 هه نذألا

 عمو .ةفرطلاو نيعلا ةدومكل داّمض ةبلحلاو لسعلا عم وه : (06ان137 هىعههك) نيعلا ءاضعأ

 . (1طع ماتمال) ةقدحلل يذلا ةصاخ (2:هطدونود) ظوحجلل داّمض ضيبلا ضايبو «سباي دروو ردنك

 ءمدلا ثفن نمو ءردصلل دّيج : (865م1:2غ019 ةه0 طع هطعكأ هءودصك) ردصلاو سئفنلا ءاضعأ

 9 ةيتزوللاو :قلخلا ماروأ نم عفني «ةبلحلا در لسع م طاخامإو «لاعسلا نمو

 . هيف نبللا نبجتو (156 مهسصت2) يدنثلا مرول

 دلو كلذ ريغو جورخلاو رادحنالا ءيطب ريغ (156 018650 ماضهنالا رسع :ءاذغلا ءاضعأ

 . ةياغ (1طع ؟ءمددنا) ء ءيقلا ئيهي يدنهلاو .ءيقلا عنمي لخلا يف ىف هرشقب خوبطملاو «ددسلل

 (1طع لاهسإلا نم عفني ءامو لخب هنم خوبطملا : (8>عاممإل هرعدصمك) ضفنلا ءاضعأ

 هقيوسو ؛ «يطبنلا اميس الو جحسلا نم عفنيو .هرشقب ناك اذإ اصوصخو «نمزملا لكند5062)

 :باريقي احويطت» [ضويضتكا ؛نييثنألا مرول عفان هداّمضو ءًاوسحو وه امك كلذ نم عفني ًاضيأ

 . لهسيو نطبلا قلطي هنإف «مهرد ثلث نم لقأ ىتح رادقم لقأ هنم برش اذإ يدنهلاو

 : 230 لباب

 . هلاهسإ يف عوتيلا لعف لعفي وهو «يديزلاو يربولا شاخشخلا هل لاقي يذلا وه :ةيهاملا

 .ادج راح : عبطلا

 . تاعوتيلاك لهسي : (18:016181) 018عد25) ضفنلا ءاضعأ

 : (1طع ندتمع) لوب

 بعضا ناسالا لويز: ::تيكتلا نو «يبارعألا لمجلا لوب لاوبألا عفنأ :رايتخالا

 لك يف يصخلا لوبو «قتعملا اهاوقأو «ةيصخلا ةيلهألا ريزانخلا لوب هنم فعضأو «لاوبألا

 .ناسنإلا لوب لاوبألا ىلجأو «فعضأ ءيش

 .لاقي اميف سباي راح :عبطلا .
 «فزنلا عضوم ىلع مركلا دامر عم ناسنإلا لوب لعجيو ءولجي هلك :صاوخلاو لاعفألا

 .روثلا كلذكو هي السع زارحلا نم عقي لئلا هلوتو . فقيف

 . ادج قهبلا ولجي : ةنيزلا

  «ةبطرلاو ةيعاسلا حورقلل رامحلا لوب : (756 هاتصلك ةهل طع انل6855) حورقلاو حارجلا

 قروبب اميس ال ءصربلاو ةكحلاو رّشقتلا نم عفنيو «قتعم لوب ًاصوصخو ءًاضيأ ناسنإلا لوبو

 مومو :هدهتمتسس. مسأب فرعي تابيث :سلباب )١(
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 حورقلاو ةفعسلاو برجلا نم ءالط عفنيو  عفنيف ةرمحلا ىلع لعجي لوبلا لفثو . ضامحلا ءامو

 . أربي ىتح كرتيو اهيلع لابي مدقلا حورقو .ةدودملا

 يلهألا زعاملا لوب اميس الو ةيبصعلا عاجوألا نم نم عفني : : (1طعزهزم:5) لصافملا تالآ

 . دادتمالل اطوعس كلذكو دادتمالاو جئشتلل ًاصوصخو «يلبجلاو

 اقيقر نذألا يف رطقو ّرملا هيف فيد اذإ روثلا لوب : (0عوصو هؤ طعطعق0) سأرلا ءاضعأ

 نم حيقلا ناليس عنميو قّتعملا ناسنإلا لوبو ّرملا عمو ءهدحو زنعلا لوب كلذكو ءاهعجو نكس

 . دج ةديدش ةّوقب ةافصملا ددس حتفيو «مشخلا نم عفنلا ديدش لمجلا لوبو .نذألا

 «([1ءط) برجلاو ضايبلا عفنيف «ساحن نم ءانإ يف دقعي : (0هان13: 0:عد55) نيعلا ءاضعأ

 . ثاركلا عم اخوبطم كلذكو ءنايبصلا لوب اصوصخ

 باصتنا نم عفان عضرلا نايبصلا لوب نإ :اولاق : (265م1ئ2:هدب هرووص5) سفنلا ءانفعأ

 :نمعتلا

 ثالث موي لك هلوب برشب مونلا يف رمأ هنأ لوحطم ناسنإ ىأر دقو :ءاذغلا ءاضعأ

 ءاقستسالا يف عفني «لمجلا لوبو «ناسنإلا لوبو .ابيجع دجوف برجو يفوعو برشف «تانقح
 اويرشف .متححصل اهلاوبأو اهنابلأ نم متبرش ول يور . حاقللا نبل عم اميس ال «لاحطلا ةبالصو

 كسلا «بيطلا لبنس عم اميس ال .يلبجلا ًاصوصخو ؛هنم ىمحلل زنعلا لوبو .اوحصو

 . يوق بارش عم ةناثم يف ريزنخلا لوب
 (156 ةناثملاو ةيلكلا ىف ةاصحلا تتفي ريزنخلا لوب : (5:>ءاد5 ه:عدد) ضفنلا ءاضعأ

 عفني ثاركلا عم ًاخوبطم ناسنإلا لوبو «ىلكلا عجو نم عفني رامحلا لوبو ءامهّرديو طا304)
 .ةرم موي لك مايأ ةسمخ اهيف سلج اذإ ماحرألا عاجوأ نم

 اهيلغ اشيا ثبصتو ا ىعفألا ةشهن نم عفني ناسنإلا لوب : (18ع مه15085) مومسلا

 هنم قّيعملاو «ةعسلو ةّضع لكو «بْلكلا ةّضع ىلع نورطن عمو «ةيرخصلا يعافألا ًاصوصخو

 يرحبلا بنرألاو اهلك مومسلا يف عفان
 : قارب

 .راح جازم نم ًاصوصخو «قيرلا ىلع عئاجلل يذلا وه لعفلا يرقلا :ةيهاملا

 . ءابوقلل عفان : (16 *هدتهلك ةهم طع نلمع) حو رقلاو حا ارحلا

 . ضايبلاو ةفرطلا نم نم عفني : (0هنلق: 01عدهق) نيعلا ءاضعأ

 .برقعلاو ةّيحلاو اهلك ماوهلا لتقي :(126 مه15055) مومسلا

 : ناويحلا رعب

 .فورعم :ةيهاملا

 كلذل يقس نإ عفني لمجلا رعبو «هئالجب فلكلاو صربلا نم عفني ٌبضلا رعب :ةئيزلا
 . ليلآثلا لطبيو
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 لامجلا رعبو ,ةتداجب زازحلا ٠ نم عفني تضلا 0 : (0عدصسق هأ طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 . عفت عرصلا ة ةيودأ عم برش اذإو «(2812ءهصم::طنسن2) فاعرلا عطقي

 . نيعلا ضايب ولجي َبضلا رعب : (00ن13: 0:عده5) نيعلا ءاضعأ

 (1طع مايككنلع5) روثبلا للحي لامجلا رعب : (156 ؟:هاتصلق ةمل طع ان10655) حو رّملاو حا رجلا

 . ةيدهشلا ىلع منغلا رعب كلذكو «؛(16 نآهع55) حورقلاو

 كلذكو «ةّوقب ريزانخلا للحي زعاملا رعب : (156 55ءالنمعك ةه4 طع مادكادلع5) روثبلاو ما روألا

 ظ -  .ةرمحلل منغلا رعبو لامجلا رعب
 .اهماروأو لصافملا عاجوأ ن نكسي لامجلا رعب : : طع زماصأم) لصافملا تاللآ

 : محرلا اليس عنمي ةفوصب اه زعاملا رعب : (18::ءعاهب 0:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 رمخ تاجركس سمخ يف هنم ةيقوألا احط زعاملا رعب موقي : (156 مهذ5ههق) مومسلا

 اميس ال «قرحملا منغلا رعبو «ةشطعملا ىعفألا ةشهن هب دّمضيو ءًاضيأ هنم يرطلاو ءدوسأ

 ةهنكلا بكر ينم لاطع اللي كل اودع
 ظ :ريزلا لصي
 .هنم فعضأ وهو «هلدب لمعتسيو .همعطو هتوق يف رافلا لصب هبشي :ةيهاملا

 . ةدرابلا (10ع31عن9) مح رلا عاج وأ نكس : (8:>هىءامصب هىعدص5) ضفنلا ءاضعأ

 58 درش ءاليت رلاو برقعلا عسلل و (156 مدلومدق) م وهمشلا نم نم عفني : ([8ع مهز5هدق) م ومسلا

 ..نيتلاب ظلحتاذإ اداميقو
 (١)ةادرو تانب

 هليلحت رسكي نأ دعب ىلكلاو ماح رألا عاج وأ نم عفتني : (8>هنءاقتإل 0[عقسق) ضفنلا ءاضعأ

 طقسيو «(156 565565) ثمطلاو (156 نىنه6©) لوبلا ٌرديو .«بلصت الف ضيبلا م حمو مومو تيزب

 . (1طع مأ165) ريساوبلا انامدرق عم عفنيو

 . ضفانلل عفان : ( 156 1عبعمو) تايمحلا

 . ماوهلا مومس نم عني : (1طع م015025) مومسلا

 .روسيق هلدب :لادبألا

 : ؟؟”نافسادب

 . ةيبشخ يهو ةروسأ اهنم جنزلا ذخّتت "”تشكرب تشك لدب وه :ةيهاملا

 : ةيدوهي ةلقب
 .لادتعالا قوف هترارح : عبطلا

 .ريصارصو سفانخ :نادرو تانب )١(

 ظ .لازولا وه :نافسادب (؟)

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا عجاري تيك ريس .(86)

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا يناَسغلا
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 احوب شوم شيب

 مظعأ وهو «هرجش رمثي مل هرواج شيب يأف ء« شيبلا عم تبنت ةشيشحف ءاحوب امأ : ةيهاملا

 شيب امأو .ماذجلاو (1ط6 !ء«اناع0062522) صرملا يف شيبلل يتلا عا عيمج هلو .شيبلا قايرت

 . ةرافلا لثم شيبلا لصأ يف ة نكسي ناويح هنإف « سوم

 . صربلا نم عني : ةنيزلا

 . (126 1عم205إ/) ماذجلا نم عفني : (1طع زهاصاقك) لصافملا تالآ

 . يعافأللو مَ مس لكل قايرت وه : (126 مم15085) مومسلا

 : : "7طابطب

 . نيعلا لصف انركذ دنع يعارلا اصع صاوخ ركذنسو ؛ يعارلا اصع وه :ةيهاملا

 . يدنبرد سوب

 .نأضلا فالظأ ىف دجوي ةينيمرأ نم بلجي '"”فاّيش وه :ةيهاملا

 (1طع ةراحلا مأ روألا ىلع لمعتسي : (156 ة:ءاان0ق5 ةه0 طع مانكنأه) روثبلاو ما ر وألا

 . ةراحلا (1طء ماند56ن1ع5) روثبلاو 5جءالتنسعك)

 . راحلا سرقنلل عفان : (766زدنهغ5) لصافملا تالآ
 : مطب . (0

 .ءابلا فرح يف مالكلا رخآ اذهف ءارضخلا ةّبحلا انركذ دنع ءاحلا لصف يف هركذن :ةيهاملا

 .ءاود نوسمخو ةعبس كلذ ةلمجو

 ميجلا فرح يف :ثلاثلا 0

 ةدعملا يفيعضلو .نيبجنكسلا هيرورحملل هفايرت راح وهو يس ها

 . لخلاب ىبرملا
 (156 ةبوطر هيفو ءهّرح نم لقأ هسبيو «ةيناثلا لّوأ يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . تقّتع اذإ بهذت ةظيلغ طقطصتهان#)

(1) 

(2) 

 ف

45 

(0) 

 .تابنو قايرت وه :احوب شوم شيب
 راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري . يعارلا اصع وه : طابطب
 ١991١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا

 . نيعلل ءاود :فايش

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا

 ١194917. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري



 ميجلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا .,ةؤ

 هرشقو «فوزنلل ضباق هلك هرشقو هقروو «رثكأ ضبق هّولقم يف :صاوخلاو لاعفألا

 . يوق قيتعلا ءالجو «قيتعلا تيزلاك هنم قيتعلا نهدو «عذل الب فمجم قرحملا

 . ةبرضلا راثآ ىلع داّمض هنم بطرلا : ةنيزلا

 (156 مرولا ىلع لعجي رجا هبل : (156 :«ءالنمهك همه طع مدكهنلو) روثبلاو ماروألا

 . عفنيف حّرقتملا يوادوسلا 5الند#)

 (126 طم؛انلهعت5) ةراحلا حورقلل عفان هغمص : (156 "هاتهلد ةم0 طع نلءع:5) حورقلاو حارجلا

 مهارملا يف وأ اهيلع ًاروثنم

 . بصعلا ءاوتلال باذسو لسع عم :(156زهذ505) لصافملا تالآ

 656 نذألا يف ارتفم هقرو ةراصع رطقتو عدصم :(0عهصو هاطء ط620) سأرلا ءاضعأ

 -  .مفلل رثبم وهو ءناسللا لقثي هنإ :زوخلا لاق .نذألا يف ةذملا نم عفنيف هه

 نيعلا يحاون يف ريصاونلاو ةرمحلاو ةلكألا نم هنهد عفني : (00دا: ه:ع255) نيعلا ءاضعأ

 . (126 هالع)

 «لاعسلاب رضيو «قانخلا عنمي هئرو هرشق ةراصع : (1265م153401إ' 018825) سفنلا ءاضعأ

 .مّروتملا يدثلا هب دمضي زوجا فاتيعا عسجو .قلحلا نحو تدحي هع و ححلا نكوو

 .ريبكلا يكولملا ًاصوصخو

 دوجأ بطرلاو ىّبرملاو .(16 ةةهده00) ةدعملل ءيدر ءمضهلا رسع وه :ءاذغلا ءاضعأ
 ([56 ةدعملل عفان لسعلاب ىّيرملا زوجلاو ءهيرشق نع رشق اذإ كلذو ءاررض لقأو ةدرابلا ةدعملل

 . طقف (156 50: :همم20ط) ةراحلا ةدعملا مئالي ال امنإ زوجلا نإ : لوقأ . ةدرابلا ةةهدتقعا)

 اميس ال «سبحيو (156 عممم6) صخملا نكسيو رثبم : (8:««:ةامحرن هءعدهن) ضفنلا ءاضعأ
 دامرو ءادج ةدرابلا ةيلكلل عفان هنم ىّبرملاو «(126 68565) ثمطلا فزن سبحي هرشقو .اًولقم

 هنم راثكإلاو ءقلطأ يّرملا عم لكأ اذإو ءالومحو بارشب ًابرش (156 68565) ثمطلا عنمي هرشق
 ئ .روعألا عفني امم وهو «عرقلا ٌّبحو ناديدلا لهسي

 عمو ؛(156 مه1:ه85) مومسلا عيمجل ءاود باذسلا نيتلا عم وه : (186 مهن:هه5) مومسلا

 .هريغو بلكلا بلكلا ةضع ىلع اداّمض حلملاو لصبلا

 ظ : '"1وبزوج
 .داح «ةحئارلا بّيط ءرشقلا قيقر ءرسكملا لهس صفعلا رادقم يف زوج وه : ةيهاملا

 . ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا رخآ يف سباي راح :«حيسم» لاق : عبطلا

 . ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 . ةهكنلا بّيطيو شمنلا يّقني : ةنيزلا

 .بيطلا زوج وه :اويزوج )١(
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 . نيعلا يوقيو لبسلا نم عفني : (0هدلدع هءعدصو) نيعلا ءاضعأ

 .اهمف ًاصوصخو ةدعملاو لاحطلاو دبكلا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ
 ناهدألا يف عف و اذإو «لوبلا رسع عفني رو رديو لمعي : (1861613151/ 018325) ضفنلا ءاضعأ

 . ءيقلا عنميو ..تاجزرفلا يف كلذكو: .ء(مةتصو) عاج وألا نم عفن

 -هلثم فصنو هلثم لبنسلا هلدب :لادبألا
0 

 قيقر رشق هلو ءدحاو لصأ نم ًاقلعتم ًاجوز ذخؤيو ءرحبلا ناويح ةيصخ وه :ةيهاملا
 . سم ىندأب رسكني

 نوكي ال كلذ نإف «نيتجودزم نيتقزتلم أعم نيتيصخ نوكي ام هنم راتخملا :رايتخالا
 نمو «ةناثم يف ففجيو رتسديب دنج ليلقو مدلاب نجعي «غمصلاو ريشواجلا نم هّضغو ءأشوشغم
 ([56 ةبوطرلا جرخي نأ هيلع يذلا دلجلا قش اذإ بجيف «ناويحلا نم وضعلا اذه ذدحأ ىلوت
 .اعم امهففجيو لسعلاك ةبوطر يهو ءهيف سبتحي ام عم طقتسمان#)

 ةثلاثلا رخآ يف ًاراح نوكي نأ بجيو .ءفّمجيو نحسي ام لك نم ىوقأو فطلأ وه : عبطلا
 . ةيناثلا يف ًاسباي ةعبارلا ىلإ

 يف يذلا يعمشلا ءيشلاو ندبلا نحس هب حّسمت اذإو خفنلا للحي :صاوخلاو لاعفألا
 . ةتبلا نيخستلا ديدش عذال هلخاد

 (1طعطمأ ةراحلا ما ر وألا كرين عمني : (1طع وب ءالتص عد ةهل طع ماندنن1ع5) روشبلاو ما ر وألا

(51!11285 . 

 ..ةلاّتقلا حو نقلا نم عفتني : (16 "هانه05 4 اطع اناهعم5) حو رقلاو حا رحلا

 (1طع (معمصم) ةشعرلا نم. عمني و «نخسي دو بصعلا عفني : طع زمأهأك) لصافملا تالآ

 : جلافلا و ردخلاو بطرلا (156 ؛8(ةهان5) زازكلاو بطرلا (16 ته27015102) جنشتلا و

 درو نهدو لخ عم سغرشيلو نايسنلا نم عفتني : (0:عدسو هز طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 «ةقعلم ةبرشلاو ءّرضي الو عفنيف «لفلفو لسعب ىقسي دق هنإف «ءىمح عم ناك نإو «تابسللو
 عفنأ ءيش الو «درابلا ممصلا نم عفنيو .ًاروخبو ًاداّمض يحيرلاو درابلا عادصلا فانصأ لّلحيو
 .رطقيو نيدرانلا نهد يف فاديو «رتسديبدنج نم ةسدع لثم ذخؤي .هنم نذألا يف حيرلل

 نم هنم قاشنتسالا عفني هراخب : (2 ومتعه غهدب ةسل طع طعوأ هءودصت) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .اهلالعأو ةئرلا ماروأ

 . شطعيو قاوفلل لخلاب ىقسي : ءاذغلا ءاضعأ

 ثمطلا َرديو خفنلا للحيو لخلاب ا صغملا بهذي : (8:05613151/ 0183115) ضفنلا ءاضعأ

 «نفاصلا دصف دعب لسعلاب جندوفلا عم هنم نامهرد يقس اذإ ةميشملا جرخيو . (1طع 7262565)

 ) )1١ةيرطع ةينهد ةدام :رتسريبدنج .

 "و ١م بطلا ىف نوناقلا
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 . ةيصخلا دربو هحيرو (1156 اناءقان5) محرلا درب ليزيو «نينجلا جرخيو ءررض الب ذئنيح ٌرديف

 ىلإ ربغألاو «قبرخلا قانخ قايرت وهو .ماوهلا عذل نم عفان : (1طع ممز5ؤه2و) مومسلا

 3و ةرهرجابوب مادربلا يف هني نصلح رض مقوو مويا يف: لكف اهدوو مس هنم داوسلا

 .''”نتألا نبل ًاضيأو ءرمخلا ّلخ ًاضيأو «جرتألا ضاّمح

 . لفلف هفصن عم جو هلثم هلدب :لادبألا

 : '"”ريشواج

 عطقم سّمخم ةرضخلا ديدش نيتلا قرو هبشيو ضرألا نع دعبي ال ةرجش قرو : ةيهاملا

 هفرط ىلع ءًأدج راغص هقروو «رابغلاب هيبش بغز اهيلع «ةليوط ةاثقلاك هقاسو «ةريدتسم ءازجألا

 لصأ نع بعشتت ةريثك هقورعو «ةحئارلا ٍبّيط هرونو ءرفصأ هرهزو «ثبشلا ليلكإب هيبش ليلكإ
 روهظ لّوأ يف هلصأ قيقشتب هغمص جرختسيو . لقث هتحئار يفو ؛معطلا ٌرم رشقلا ظيلغ دحاو

 اذه هبشي اممو .نارفعزلا نول ىلع اهرهاظ ناك تْمج اذإو .ءضيبأ ةغمصلا نولو «قاسلا

 بععشتي مث ًاعارذ دعصي ٌقدأ هقاسو «نويقيليقسأ سيلفام ءريشواجلا فانصأ نم ٌدعيو فنصلا

 جنوبابلا قروك هقرو يذلا هنإف «نويبريخ سوليف ًاضيأو ,فعضأ وهو «جنايزارلا قاروأ لثم ىلع
 .ىيبهذ هحاقفو ضيبألا

 .ةحئارلا رطع هيف. خخبس الو 2( طع ةمعنع) ناسلل يذاحلا ضييبألا هلصأ دوجأ : رايتخالا

 ينارفعزلا نطابلا ضيبألا ءادج ّرملا هغمص دوجأو ءطسوألا ٌدحلاو قاسلا ىلع ام هرمث دوجأو

 ْ ." ”موملاو قّشألاب شوشغم هنم نّيِللا دوسألاو ءاملا يف لحني يذلا شهلا رهاظلا

 ظ . ةثلاثلا رخآ يف سباي راح : عبطلا

 .لاج نّيلم حايرلل للحم :صاوخلاو لاعفألا

 روثبلل نّيلم هحاقفو تابالصلا نيلي : (156 ةد:ءالتهعد ةصل طع ماندان1ءو) روثبلاو ما روألا

 . (12ع 77010205)

 عمو ةيراعلا ماظعلا ةاوادمل خلاف هلصأ : (156 ؟هانطلك ةصم طع ان16625) حورقلاو حارجلا

 روثبلاو (16 >هانهل5) تاحارجلل ضي هحاقفو , يسرافلا رانلاو ةنمزملا (1710ع25) حورقلل لسعلا

 . ةئيبحلا حورقلا نم عفان هئازجأ عيمج ةلمجلابو ؛ (156 ماك[ ان165)

 .برضلا نم لضعلا نهول بارشلاب و أ نطارقلا ءامب برشي : : (15ءزماها5) لصافملا تالآ

 عفان وهو .«بوطرملا نود حيحصلا بصعلل نوكي نأ هبشيو «بصعلل ءيدر هنإ : مهضعب لاق

 عاجوأ نم نم عفنيو . (1ط6 !ةنجدع) ءايعإلا بهذيو ءايفنأ هريصع هل برشيو ءاسنلا قرع نم

 .ًاداّمض سرقنلاو اهلك لصافملا

 ؛ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ :عجاري )1١(

 ١. 04 «توريب

 .رقبلا نبل ىّمسي رجش وه :ريشواج (؟)
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 / يشح اذإ (8عموزالع ه, طع اععاط) نانسألا لاكأل عفان : (0ععدصت هأ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 .نايبصلا مأو عرصلا نمو عادصلا نم عفنيو ءاهعجو نكسيو «هب
 . هب 52 رصبلا دحي : (0ءانأ 36 018385) نيعلا ءاضعأ

 اضيأ ريشواجلاو «بنجلا عاجوأ ىلع هقروب دمضي : (018385 01 طع 68651) ردصلا ءاضعأ

 . نيدراب اناك اذإ (156 همدوط) لاعسلاو نيبنجلا عجو نم عفني

 حرطي لخلا عم رو ًاداّمض (156 ةماوءه) لاحطلا ةبالص نم عفان هريصع :ءاذغلا ءاضعأ

 ريصعلا اذهو الج لاحللا عت «نيرهش دعب ىمصيو ٠ ء«ريصع يئزج يف تايمخرد رشع هنم

 . ءاقستسالا عفني

 عفني دو 2 (112علصعو5 01 اناعالك) مح رلا ةبالص نيلي : (8:هرءاقنل 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ء(لطع صعم5©56) ضيحلاو (7طءانعه©) لوبلا راردإل راح ءامب هنم ةقدنب برشيو «لوبلا ريطقت
 :نينجلا لتقيو ؛٠ :ةينيفألا عم ًاصوصخ (15ع معموأعو) ثمطلا ردت اضيأ هترمثو .درابلا محرلاو

 هتخفن شفيو ([1751هل2) محرلا قانتخا نم عفان وهو انور كلوي هطقسي هلصأ اصوصخو

 ةناثملا يف 1 ةكحلا ره عفنيو .ماخلا لهسيو ء(16 هما16) جنلوملا نم عفنيو .هتبالصو

 . (1طع 01200عع)

 (1طع ذماعمسصت(غةهغ ةرئادلا تايمحلاو ضفانلل نطارقلا ءامي ىّقسي : (1126 167655) تايمحلا

 . 1الع15)

 عمو ءبِلكلا بلكلا ةضعل دّيج قوصلو مهرم هنم تفزلاب ذختي : (126 م015025) مومسلا
 .هريصع كلذكو ارو عوسلل دنوارزلا

 .هنم بيرق قشألا نأ نظأو ةّئقلا هلدب :لادبألا
 ل

 وهو ءًاماضهنا أطبأ هنكل ءهزوجلا نم ءاذغ لضفأ وهو ءرابكلا ربونصلا بح وه :ةيهاملا
 لصف نم هيف مالكلا مامت بلطي نأ يغبنيو «ةليلق هيف ةيئاوهلاو «يضرأو يئام رهوج نم بكرم
 .ربونصلا انركذ دنع داصلا

 . ةريسي ةرارح هيفو «لدتعم وه : عبطلا

 يف ةدسافلا تابوطرلل حلصيو «ءيدر ريغ اظيلغ ًايوق ءاذغ وذغي :صاوخلاو لاعفألا
 نيرورحملل امإو ءلسعلاب نيدوربملل امإ .همضه حلصيو ؛ءمضهلا ءيطب وهو هءاعسألا
 ريصيو «هعذلو هتفارحو هتدح بهذي ءاملا يف هنم عوقنملاو . ءاذغ ةدوج كلذي دادزيو «دزربطلاب
 ا ب وام هذهو «ةيئاودلا نع ةيئاذغلا ىلإ اذهب ريصت اهيف ةيئاذغ ال ىتلا راغصلا نإ ىتح ةيذغتلا ةياغ يف

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا ؛ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف ربونص ةدام :عجاري )١(
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد .ينامكرتلا يناسغلا
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 اسنلا قرعو رهظلاو (156 26206 بصعلا عانج وأ ئ ربي :(156زهزها5) لصافملا تالآ

 . ءاخرتسالل عفان وهو «5268(2)

 | (1طع آدم ع) هن ثرلا يقني : (8 دمتم م ةسل طع ءطع5أ6 هعممك) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . (1طنعاع طتتصصما02) ظيلغلا طلخلاو حيقلا نم اهيف ام جرخيو

 حيقلا نم نم عفنيو ءهنم ىبرملا اضوصخو ءهابلا جيهي : (8:هءءامص ه:عدمك) ضفنلا ءاضعأ

 ظ . (1طع ؟ءوزعه1 هدعادااد5) ةناثملا يف ة ةاصحلاو

 . برّقعلا غدل نم عفني رمتلا وأ يتلا عم : (1طع م015025) مومسلا

 نالت

 ها هنولو ءلمحلا ناسل قروو زوجلا قرو هلصأ ىلي يذلا هقرو هبشي :ةيهاملا

 اهضعب دعابتم هقروو «نيعارذ ىلإ لوطلاو . عبصأ ظلغ يف سلمأ فروجأ هقاسو «فّرشم هطسوو

 لظلا يفو «لابجلا يف تبني «دنوارزلا لصأب هيبش لواطم هلصأو .هعامقأ يف هترمثو « ضعب نم

 لابجلا للق ىف هتبنمو «كلملا نيطنج هفرع نم لَّوأ نأل انايطنج ىمست : ليقو .اهنم ىدنلاو

 قضي مت لورب مل يطيرولا م نأ يمحي نإ ءاملا يف ًامايأ عقني نأب «ةراصع هنم ذخٌييو ؛ةخماشلا
 . لمعتسيو لسعلاك رثخي ىتح

 عبصألا ظلغك قورعو بشخ وهو «بلصأو ةرمح ّدشأ وهو «يمورلا 0 :رايتخإلا

 0 للا هرسكمو ؛داوسلا ىلإ رفصأ هنولو ءرغصأو ربكأ

 ::ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . ءالجلاو فيطلتلاو حيتفتلا يف غلاب هلصأو ضبق هيفو حّتفم : صاوخلاو لاعفألا

 . ةروكذملا هتراصع اميس ال (/11180) قهبلا ولجي هلصأ : ةنيزلا

 ةلكآتملا حورقلاو تاحارجلا ئربي : (16 هاتتلك 350 طع ان108ع25) حورقلاو حارجلا

 . هتراصع اصوصخو

 ؛(156 5625© بصعلا ءاوتلال بارشب نامهرد هنم برشي : (1ط6زهذهأ) لصافملا تالآ

 ظ ظ .لاع عضوم نم طقس نمل عفان وهو

 . (1طع همطغطةلسند) دمرلل 2 وطل هنم ذختي : (0هان13: هدعهصو) نيعلا ءاضعأ

 . بنجلا تاذل دّيج نيمهرد ةراصع : (165مأ:2غه5 0:عد55) سفنلا ءاضعأ

 تزو (16 ةماءعد) لاحطلاو (181عمدء هطؤمدعامه5) دبكلا ددسل حتفم : ءاذغلا ءاضعأ

 تاويش عاصي ءامهماروأو امهدربلو لاحطلاو (16 11:62) دبكلا عجول بارشلا يف هنم نيمهرد

 :وعأ هزه ةلتعملا (16 ؟ثهمةعط) ةدعملا هلصأ

 .(1ط6 طعمدعو) ثمطلاو (1طءستمع) لوبلا ردي : (18:0ءاهكز 0:8ع2855) ضفنلا ءاضعأ

 :ةطقبلو نينجلا جرخيف .ةفايشك هلصأ لمحيو

 . بئذلا فكو «ةيحلا ءاود وهو تابن : انايطنج 223
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 عسل نم عفان بارشلاب نيمهرد نزوو «برقعلا عسلل ءاود غلبأ وه : (1طع م015025) مومسلا

 ا عيمج ةضعو بلكلا بلكلا ة ةضع نمو ماوهلا عيمج

 .ربكلا لصأ روشق هنزو فصنو .«نوراسآ هفصنو هلثم :لادبألا

 ٍ : '''مدنج روج

 . اليلق ةفهجم ةئفطم ةدّربم ةّوق هل : «سلوب» لاق : عبطلا

 . (156 طعصو528©) فزنلا عطقي :صاوخلاو لاعفألا

 نمسي : ةئيزلا

 . (1طع قمع: هعص) ءابوقلا ئربي : (1طع ههدنصلك 220 طع انأعع55) حو رملاو حا رحلا

 . (1طع همطغ0ل1512) هابلا حجيهي : (8:«ه1ءام7) ه,عدمد) ضفنلا ءاضعأ

 وبلا زوج

 . قتفلل داّمض وه : (156 «هانه45 204 ط6 اناءع:5) حورقلاو حارجلا

 . عفان داّمض : ماروألا
 : ”0كنه البج

 هلصأ روشقو «دوسألا دبرتلا رزب وه :موق لاق .'*”قبرخلا لعف نم هلعف برقي :ةيهاملا
 7 ىرووتلا هبي وشو , يدنهلا وه هنم دّيجلا نكل «دغصلاب تعنيو .رفصألا ديرتلا وه

 . ىفعيف نيمهرد نزو ىلإ جولفملا هنم يقسي مهضعب ناك دق :(18ءزه1515) لصافملا تالآ

 . ءيقلا ةّوقب لتق امبرو «ءّىقم وه : ءاذغلا ءاضعأ

 .رطخ هنم مهردلاو ءمهرد فصن هنم ةبرشلاو لّهسي : (8:ءاه5 068255) ضفنلا ءاضعأ

 . ةيّمس ةّوق هيف :(156 م015005) مومسلا

 : يدنه روج

 . ليجّراَتلا وهو فورعم :ةيهاملا

 لد ءاملا هيف لدجوي ملاذإو ؛هيف يذلا ءاملا بذع ضايبلا ديدش ّيرطلا هدّيج :رايتخالا

 . هّبل رشق هنع ذخؤي نأ بجيو «قيتع هنأ ىلع

 نم عون وهو ضرألا محش اهانعمو مدنكزوك سرافلا فرحلاب بتكت لصألا ةيسراف يهو :مدنج زوج (010)
 . تاتابنلا

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .ورس ةدام : عجاري

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا

 . ةينيتال ةيمست يهو مموهله 808 مساب فرعي تابن : كنه البج

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري

 .اًقمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا
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 لب ءاهب دتعي ال ةيلضف (ةدسهان# ةبوطر هيفو ىلوألا يف سباي ةيناثلا لو يف راح : عبطلا

 . ىلوألا يف بطر هنم بطرلا

 . ءاذغلا ءيدر ريغ ليقث وه : صاوخلاو لاعفألا

 .نيكرولاو رهظلا عاجوأ نم عفني ليجّرانلا نم قيتعلا نهد :(126زهاه05 لصافملا تالآ

 ءمضهني ال هّبل رشقو ءءاذغلا دّيج هتّرضم ةلق عم ةدعملا ىلع ليقث : ءاذغلا ءاضعأ
 نم (ءطزتمع) اسوعتك لضفأ يرطلا هنهدو ةعاس دعب الإ ماعطلا هيلع لوانتي ال نأ بجيو .دخؤيلف

 . اهيخري الو (16 5:همصةءط) ةدعملا جرلي ال نمسلا

 اص وصخو «(16 مذ165) ريساوبلل هنهدو هابلا يف ديزي : (026::8أغ3) 0183585) ضفلنلا ءاضعأ

 عرقلا بح لتق قتع اذإو 00 رحو لك عابر يللا د تح 07 «قيتعلا نهد

 .الوكأم اهلهسأو ناديدلاو

 ('"سوريكأ ىمسيو .يمور روج

 غمص هلو نينو ةنربلا نقش قذلا رهنلا ىف: تيتتأ يقورلا زوجلا ةرجش نإ لاقي : ةيهاملا

 نمو .نوطقليأ ىّمسي يذلا وهو ءرهنلا يف دمجي غمصلا جرخي امدنعو «ةرجشلا كلت نم ليسي

 نول لثم هنولو «ةبّيط ةحئار هنم تحاف كرف اذإ ابرهكلا وهو ءنروفوسوخ هيّمسي نم سانلا

 ' . بهذلا

 هرهزو .«نيخستلا يف غلاب هغمصو «ىلوألا يف فئفمجيو ةئلاثلا يف !ديدبك ذة : عبطلا

 كييف دك

 برش اذإ هرمث نإ :هباتك يف «سوديروقسيد» لاق : (0عده5 هؤ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . عرص هب ناك نم عفن لخب
 (1طع مان1520ه) نابرضلا نم عفن لخلاب هقروب دمضت اذإ :(15ءزهأ565) لصافملا تالآ

 . (1ع 8005 سرقنلا نم ضراعلا

 . (11ههذدع ه4 اطع ةهههعط) ناليسلا ةدعملا نع عنم هغمص ب رش اذإ :ءاذغلا ءاضعأ

 تابيوطرلا ناليس عنمي هغمص برش اذإ كلذكو : (0>:8ءادم هءووصو) ضفنلا ءاضعأ

 مهارملا يف عقي غمصلا اذهو ءءاعمألا نع (51هننصع 0, طع طانصتمان)

 : ''”ءاقرطلا زوج

 . كرامزكلا وه : ةيهاملا

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 ىلع فقن مل سوريكأو .ابرهك ةدام .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 . اهانعم

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا
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 .هقوف وأ «ىلوألا رخآ يف هفيفجتو «ىلوألا لَّوأ يف وأ ءلدتعملاك هترارح يف : عبطلا

 .ىلوألا يف دراب موق دنع وهو

 . (1طع طعصمطق8عع) فزنلا عطقي دّيج :صاوخلاو لاعفألا

 . (1معاطه056) نانسألا عجول لخلاب ضمضمتي :(0:عدم5 ه6 طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 . ادج عفان (156 5م1668) لاحطلا ةبالصل لخلاو ءاملاب هخيبط : ءاذغلا ءاضعأ
 :23) :انلج

 دقو «ضيبأ نوكي دقو ءرمحأ نوكي دق ءيرصم وأ يسراف يّربلا ناّمرلا ةرهز :ةيهاملا

 محش ةّوقك هتّوق :«سلوبا» لاق .''”سيتلا ةيحل ةراصعك اهعبط يف هتراصعو ءًادروم نوكي
 .نامرلا

 . ةيناثلا ىف ساي ىلوألا رخآ يف دراب : عبطلا

 . (156 طاقماع طئلو) ءاد وعل دّلويو (710:ةم8) ناليس لكل سياح ّرغم :صاوخلاو لاعفألا

 . (1طء طاءءلنمع عدصت) ةيمادلا ةثلل دّيج : ةنيزلا

 (1ط6 ب هانصلك حو رفا و تاحارجلا لمدي : (16 ؟هانتهلك ةس4 اطع انلثع55) حو رقلاو حا رحلا

 . ارورذ (1طع ةاعتلا ؟عقعامت5©) جوجشلا و (1هزان665#) روقعلاو ةقيتعلا 320 (طع ا116655)

 . ([126 2601) قنعلل قوزل هنم ْذْحَتي : 106 زهذها5) لصافملا تالآ

 . ةكرحتملا (156 (ةءاط) نانسألا يوقي : (0عوسك ه4 طع طع2) سأ رلا ءاضعأ

 : اد (112 عود م19515) مدلا ثفن عنمي : (0:عمهصو ه4 طع ءطع5ا) ردصلا ءاضعأ

 ([016ع25 ه؛ طع أهاعدانط65) ءاعمألا حورق نم عفنيو لقعي : (8:06ا357 06ع355) ضفنلا ءاضعأ

 . هفزنو (10*1بذهع 01 أطع اناع[انك) مح رلا ناليسو

 .نامرلا عامقأ وأ طولبلا تفج هلدب :لادبألا
 «©دنرفأ 530

 امّبرو «زوللا هبشي هنأ ًاضيأ لاقيو «نيتكوشلاك هسأر يف ؛لكشلا ٌيربونص ءيش :ةيهاملا
 . حتفناو ٌّقشنا

 : ادن هاملا يف ديزي : (8:01عاققال 0183125) ضفنلا ءاضعأ ظ

 توريب .ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دزيحا ءاقيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابئلاب يوادتلا : عجاري )00

 ١1481١. «ةيناثلا ةعبطلا

 1991١. «.ةيناثلا ةعبطلا

 - لاقي ام وهو «بلعثلا ىصخ هنإ لاقيو تابن وهو خلمْشُكلا وهو لصألا ةيسراف ةظفل :دنرفأ تفج ()
 هخلا هبشي ام لك نأ نودقتعي ءامدقلا ناك كلذلو ءهابلا ديزي وهو .ءبلعتثلا يصخ لصأ ىف نيتلصب

 .ًايسنج يوقي
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00 

 . ةفاطل دادزا قرحأ اذإو ءيفشم ضيبأ ىحئافص صجلا رجح وه :ةيهاملا

 : ساي كرب : عبطلا

 ام ىلع ضبقيف .(156 828::76:20ع5) فوزنلا يحاون ىلع عضوي رغم :صاوخلاو لاعفألا

 دازو فطل قرحأ اذإو ء؛ةجوزل عم ضبق هيفو «ةقصال ةّوق ةيرغتلا عم هيف هنأل اهباب يف لاقي
 : ةقيهحج

 سبحيف «سأرلا هب فلغي وأ ء«ةهبجلا هب ىلطت : (0:عوم5 ه طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . لخ ليلقو سأآلا ءامب ساديطس فويهو سدعلاو ينمرألا نيطلا عم اميس ال «فاعرلا

 دمرلا ىلع عضويو ءرجحتي ال يك ضييبلا رع طلخي : (0هند13 هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 . يومدلا
 .ةياغ كلذ يف وهو ةقئاخلا مومسلا ةلمج نم وه : (186 م015025) مومسلا

. 230: : 

 نابضفق ىهو ةةياو دحا ةريفجلاو :ةرهت ةدحو هزار 'عيشلا نم ا : ةيهاملا

 عم ةحئارلا ليقث ضيبألا رعشلاك هيف ةركلاك هسأرو «ًارزب ءولمم ةرفصلا ىلإ وأ ضيبأ يبعز رهزو
 . رغصألا وه يلبجلاو ءام ةفارح هيفو ًاضيأ ّرم وهو ,فعضأ مظعألاو «بيط ىندأ

 . ةيناثلا يف ةسباي ةراح ةريبكلاو ةيناثلا يف ةسباي ةثلاثلا يف ةراح ةريغصلا : عبطلا

 (1طع ءصطهآ]د5) ددسلا عيمج حتفي :ريبكلا اهوضتنو للف حتفم وه :صاوخلاو لاعفألا

 . ةنطابلا

 (156 ؟عوط ةيرطلا تاحارجلا لمدي : (156 هاتصلك 284 طع ان16615) حو رقلاو حا رحلا

 ريغصلا امّيس ال 1(2ء صهالنعمههأ ان16625) ةثيبخلا حورقلا هسيايو ةريبكلا اصوصخو «ةهدانه03)

 1 . فاجلا

 نارا عام + ىمأرلا ءانطفا
 .هتبالصو (5ءالتمع هأ طع ةماععت) لاحطلا مرول ءالط لخلاب وه :ءاذغلا ءاضعأ

 .نيصفجلا وهو :نيسبج )1١(

 .ةحئارلا بيط تابن :هدعج (؟)

 قطانملا نم هلصأ «ةيرطع ةحئار ةقاروأل ءةبكرملا ةليصفلا نم رّمَعم يريجش يلهس تبن :حيشلا (6)

 عرزي دقو «لينلا قرشو «ةيقرشلا ءارحصلاو «طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوس ىلع ًاّيرب رثكيو «ةلدتعملا

 طالخألاو «ناديدلا جريب ءددسلا حتفيو مغلبلا عطقي» اترك ّى يكاطنألا دواد لاق . ةنيزلل

 تبنيو «هنهدب ًانهدو ًابرش كرولاو رهظلا عاجوأو ءجزللا طلخلاو .ءصغملاو «قاوفلا بهذيو ءةدسافلا

 لزانملا يف قرحُيو ءأاروخب لمعتسي حيشلاو .«اقلطم تايّمحلا بهذيو «تالضفلا رديو ؛ٌءالط رعشلا

 تاتابنلاب يوادتلا .رويطلا ةيبرت عرازم يف ماوهلا درطلو «نيباعثلا درطل سايكأ يف عبو ءاهريهطتل

 . ١49١ «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «اثيدحو ًاميدق .باشعألاو



 ةح ميجلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نم عفنيو ءهنم ريبكلا خيبط ًاصوصخو ءدوسألا ناقريلا نم عفنيو «ةدعملاب ٌرضيو
 . (1طء 5:(ههت365) ةدعملل ءيدر ةلمجلاب وهو «(156 005ال) ءاقستسالا

 لهسيو (1ط6ع 72268565) ثمطلاو (156 ن:156) لوبلا ردي : (8:نىءاقصا 0ه:عقهتك) ضفنلا ءاضعأ

 . ةنمزملا تايمحلا نم عفان : 6 1 تانئشعلا

 نخديو ءاهلك ماوهلا شهن نم ربكألا خيبطو برقعلا عسل نم عفني : (156 مه15055) مومسلا

 . ماوهلا درطيف ضرمفيو هب
 هنزو «(156 مع556) ثمطلاو (16نئنه© لوبلا راردإو دودلا جارخإ يف هلدب : لاديألا

 . ةخيلسلا ناديع روشق هنزو يثلثو .بطرلا نامرلا ناديع روشق
200 

 . ىلوألا يف سباي ةيناثلا يف دراب : عبطلا

 . ضباق : صاوخلا

 . ([[ةعوطمعدو هءاطع ماقعزد») قلحلا ةنوشخ نم عفني : (165مار21057 هققهق) سفنلا ءاضعأ

  فزتلاو ([56 لنهسطهءم) لاهسإلا ضبقي : (8:2:06636 0ه:عته5) ضفنللا ءاضعأ

 . (1طع طعاصم طق مع)

 . ًاداّمض روبنزلا عسسل نم عفني :(156 م015085) مومسلا

)0 

 اهل «نيتلا ةرجشب هّبشت ةميظع ةرجش زيّمجلا نإ :هباتك يف «سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 سيلو «تارم عبرأ لب «ةنسلا يف تارم ثالث رمشي «ثوتلا قروب هّبشي اهقروو ءًأدج ريثك نبل
 نيتلا هبشي اهرمثو اهقوس نم لب «نيتلا ةرجش هجرخت ام لثم ناصغألا عورف نم اهرمث جرخي
 طرشي نأ نود جضني سيلو «نيتلا رزب مظع يف رزب هيف سيلو حولا نيتلا نم ىلحأ وهو «يّربلا
 هل لاقي يذلا عضوملاو .(«اتراف» : اهل لاقي يتلا دالبلا يف ًاريثك تبنيو ديدح نم بلحمب

 نيتلا هانعمو «نوروموقيس هيّمسي نم سانلا نمو .تقو لك يف هرمشب عفتني دقو ««سدور»
 «الاطقأ» اهل لاقي يتلا ةريزجلاب تبني دقو «معطلا فيعض هنأل مسإلا اذهب يمس امنإو !إو .قمحألا

 رمثب هيبش وهو ؛هنم ىلحأ وهو «صاّجإلا مظع لثم اهرمث مظعو ءزيّمجلا قروب هّبشت اهقاروأ
 . ءايشألا رئاس يف زيّمجلا

 .لاقي اميف بطر راح : عبطلا

 .رهاظلا اهرشق ضري نأب رمثي نأ لبق جرختسي دقو ؛«نبل ةرجشلا هذهل ليق :صاوخلا
 .ًادج ةللحم ةنّيلم ةّوق هيفو ءنقحيو صّرقيو ففجيو هفوصب نبللا عمجيو

 .184817 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري (؟)



 ميجلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ده

 ةدعملل ءيدر ءاذغلا ليلق زيّمجلا نإ :«سوديروقسيد» لاق :ءاذغلا ءاضعأ ظ

 . (1طع 5م هعط)

 محلم قزلم ةرجشلا هذه نبل ليق : (186 "هدصلك 350 طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 . ةرسعلا (156 "0ا1205) تاحارجلل

 (156 ددءالنهعم) مار وألا للحي كلذكو : (1طع دهب ءالتص عد ةه0 طع منقذ اع) روثبلاو ما روألا

 . ةرسعلا

 . (15ع 360همصعه) نطبلل لهسم زيمجلا نإ : (5:ه:ءاه5/ 018255) ضفنلا ءاضعأ

 . (16 8[هفمأ1360ه) رارعشقإلا نم عفان رجشلا اذه نبل : (16 ؟6:6:5) تاّيمحلا

 ا . ماوهلا شهنل حسمتي كلذكو : (15ع م0150085) م ومسلا

 (0).يسحلاك : صج
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 ظ .اهتبوطرل عضرلا دولج اهريخ : رايتخالا
 اذإ زعاملا دلج ةتاحنو عراكألا هلاوحأ يف براقيو «جزل ليلق 0 :صاوخلاو لاعفألا

 . هتسيححو هتعطق مدلا اليس ىلع تلعج

 . بلعثلا ءاد ىلع ءالط اقرحم ىعفألا دلج : ةنيزلا

 ىلع عضو اذإ ءاملا سرف دلج نإ ليق : (16 58هالنههو 359 ؛ط6 مانكااناع5) روثبلاو ماروألا

 .اهدذدب رثبلا

 رانلا نرح ىلع اهوحنو لاغبلا دامر لعجي : (1طء هدتصلك 20 طع ا16655) حورقلاو حارجلا

 فخشلا جحسل ءاود وهو «(5:ءالتنصو) مرو عم نكي مل اذإ ([110: 5ةءاانهعو) ةراحلا حورقلاو

 0 لاحلا يف ةبرضلا ىلع عضوي «ةاشلا نم خولسملا دلجلاو (156 من169 ريساوبلاو نيذخفلاو

 ةلكالاو (1طع ذغءط) ب رجلا و (1ع مقأن عمقمأ ان16ع75) ةئيبخلا حو رقلل 9 وهو «(0150:065) ةفآلا

 . (1 طع هقصعتتتتت)

 تفج اذإ ويدل اميس ال ءاهلصاوحو ريطلا صناوق يف ةلخادلا ةدلجلا : ءاذغلا ءاضعأ

 . (16 5:ه205) ةدعملا عجو نم تعفن ءالطب تبرشو تقحسو

 . مسلا بذج ىعفألا ةشهن ىلع عضو اذإ راح زعاملا خالسم نإ ليق : (156 م015085) مومسلا

 : حانج

 تفخ امنإو ءاذغلاو .مضهلا ةحلاص ّروإلا ةحنجأو «جاجدلا ةحنجأ اهريخ :رايتخالا

 . بلقلا نم اهبرقلو اهيف محللا ةرثكل اهؤاذغ رثك امنإو «ةضايرلاو ةكرحلا ةرثكل

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .نيسبج :ةدام عجاري )0(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا



 دف ميجلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ناشّرولا حانج شير نإ :لاقي اميف لاقي : (16 5ءاانه عد 220 طع مادقاد1ع) روثبلاو ما روألا

 ريغب ةبقرلا يف ريزانخلا للح حلملاك زبخلا يف لعجو قحسو قرحأو اجنب هلثم عم طلخ اذإ

 .زبخلا ىلع در اذإ كلذكو .ديدح

 لهسيو نطبلا قلطي ركذ امب لومعملا زبخلا نإ ليق : (15:ه,ءاقم 018355) ضفنلا ءاضعأ

 ادع

 ةّوقلا بيرق وهو ءًاريسي هنم رهظي ءاملا يف ًاصئاغ نوكي رفولينلاب هّبشي هرهز تابن : ةيهاملا
 . طابطبلا نم

 . لاقي اميف ضبافق دراب : عبطلا

 (1طء سهلنعدمهمأ ةثيبخلا حورقلل حلاص : (15 ههانملك ةهل طع انلمعدو) حو رقلاو حا رحلا

 . (1طع ز(ءط) ةكحلاو انلهع15)

 : دارج

 . هل حانج ال يذلا نيمسلا هدوجأ :رايتخالا

 .لاقي اميف (7طء >ة.:5) ليلاثلا علقت اهلجرأ : ةنيزلا

 ليلق اهعم لعجيو اهفارطأو اهسأر عزنيو ءرشع انثا اهتاريدتسم نم ذخؤي :ءاذغلا ءاضعأ

 . يه امك (156 050م5ال) ءاقتسسالل برشيو سباي سا

 (هرسع عمن هب 8-5 اذإو (1ط6ء نعمع) لوبلا ريطقتل عفان : (8:هءامن 0ه2عدصك) ضفنلا ءاضعأ

 . ([56 ما165) ريساوبلا هب رُحبتتو ءاسنلا يف اصوصخو

 . برقعلا عسلل لكؤتو ىوشت اهل ةحنجأ ال يتلا نامّسلا :مومسل
00 

 . بلعثلا بنع عم حيشلا ةّوقب ةهيبش هتوق : ةيهاملا

 . ةصاخ حايرلاو خفنلل نكسم حّتفم :صاوخلاو لاعفألا

 . ًادج نايبصلا ةدعم عفنيو «ةدعملا يف ةجزللا تابوطرلا للحي : ءاذغلا ءاضعأ

 . ([650565[17) ماح رألا حاي 5 عفان : (8:ىءاقص هءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . طقألا ىّمسملا وهو «بئارلا نم ذخّتي دقو «بيلحلا نم ذخّتي دق نبجلا :ةيهاملا

 هيف نأ ببسب نبجلا ءامو «سباي راح قيتعلا هحولممو ؛ةيناثلا يف بطر دراب هْيرط : عبطلا
 .ام ةرارح هيف يوارفصلا ءزجلاو لّوألا (756 61009) مدلا نم ةدافتسملا ةّيقروبلا

 .ءاملا قلس هلعل : رهنلا راج 000(

 نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ناميلس ناحير وه :مرفسمج (؟)
 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ملقلا راد .ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب ىلع



 ميجلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 1.24

 ميدع ناك امو «نايدر امهالك امهنإف «ةشاشهلاو ةكولعلا نيب طّسوتملا هلضفأ :رايتخالا

 نم ذخّتملاو ًأريثك اشحلا يف ىقبي ال يذلا حلملا لدتعملا ةذللاو ةوالحلا ىلإ لئاملا معطلا
 ىعري يذلا زعاملا نبجو .هقرذبتو هذفنت اهنأل ارش هديزت تافطلملاو ءاهلضفأ ضماحلا

 .نابلجلاو < لبتل ثم ىعري يذلا زغاملا نيب نس ريخ :تانلقلملا

 راح قيتعلاو «لسعلا هدعب لكؤيو ءنمسم ْذاغ بطرلاو ءالج هيف :صاوخلاو لاعفألا

 ءادج بالكلا نمسي نبجلا ءامو «نيب نيب قيتعلا ريغ حولمملاو «يرارم هطلخو ّقنم ءالج

 :ةللحف ةّوق نابجألا ةلمج ف طقألا يفو .اهوذغيو

 ءالطلاب خوبطملا ّيرطلاو ؛فلكلل عفان ءادوسلل ةيقنملا ةيودألا عم نبجلا ءام يقس : ةئيزلا

 . لزهم قيتعلا حلمملا نبجلاو «هجولا حّنشت عنمي ءءالط هفصن بهذي ىتح نامرلا رشق يف هلئم

 تاحارجلا مّروت عنمي ح ولمملا ريغ هّيرط : (156 5ءاانه عك هه طع مادكد1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 . (1 طع ؟:هتند05)

 ةئيدرلا (15ع ن166:9) حو رقلل دّيج هقيتع : (16 101905 220 طع ان16615) حو رقلاو حا رحلا

 عىوقأ يرطلا نإف «ةيرطلا ةفيفخلا (186 هاتهل5) تاحارجلل هّيرطو :(1186 :01905) تاحارجلاو

 . (1طعزاءط) برجلل هئام برشو يربلا ضامحلاو بلدلا فرو عم اميس ال ءاهمروت عنميو كلذ يف

 دّمضيو ةحلمملا رقبلا عراكأ ءامب وأ تيزلاب هنم قيتعلا قحسي :(1ط6زهأ5) لصافملا تالآ

 .لاقي اميف ًادج عفنلا ميظع وهو «ىذأ الب ٌصجلاك اهنم جرخيف لصافملا رجحي
 ةفرطللو (156 همطتطقاسنه) دمرلل دامض هنم حولمملا ريغ : (0هاد13: 018255) نيعلا ءاضعأ

 . (1 طع ءععطوت0 هو15 اص اطع ءالع)

 .اهنبل رثك ةعضرملا تيقسو ءاملا يف نبجلا خبط اذإ : (0:عدصق ه, طع هطعد) ردصلا ءاضعأ

 يف نكل حلمملا ريغ كلذكو «(156 5:هدتةعط) ةدعملل ءيدر هنم حلمملا : ءاذغلا ءاضعأ

 هيف امم كلذو «(156 ة:همتةعط) ةدعملل دّبج يىرطلا نأ «سوديروقسيدل ركذو « غبد ىندأ حلمملا

 اررض لقأ طقإلاو «هرادحناو هنم هئارمتسا يف عرسأ وهو عب يف قيقعلا ريغ حولمملاو رظن

 . فورعملا نبجلا نم (156 5:هدد8ءط) ةدعملاب

 ةناثملاو (1 مهل هدلهنلانو) ةيلكلا يف ة ءانهدحلا خل وي 0000 ه1:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 نيلي حلمملا ريغ ريغو «.ةذفنملا ريزابألا عم لكأ ام ةصاخو «ءهنم بطرلا ًاصوصخ (,ءعوتعمل قلعتاامق)

 ءلسعلا عم طلخيو «هيف ةيقروبل هؤالج هنيعيو (16 زلءا10» طف1) ءارفصلا لهسي هؤامو «ةعيبطلا

 ءاعمألا حورقل عفان نبجلاو .نأضلاو زعاملا نبل نم ْذخَتي ءام هنم لمعتسملا ءاودلاو . عفنأ ريصيف

 قحسي دقو «(16 لند::5062) لاهسإلا عنميو 2ي وشملا اصوصخو «(11هعم5 04 طع 11 عقانه)

 سارعألا مايق نم عفنيف «تيزلا وأ درولا نهد عم هب نقحيو يوشملا

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري 023(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ملقلا راد. «ينامكرتلا



 1.2 ميجلا فرح. ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ..(1طعم0وتك025) مومسلا ىلع ءالط يلبجلا جندوفلا عم هنأ ركذي : (1طع م015025) مومسلا

 «٠ ) )١2(6
 : راودج

 فعضيو « شيبلا عم تبني ( هةئنم لضفأو هتوق ىفو هنم ٌقدأو "”دنوارزلا هبشت عطق : ةيهاملا

 .هنم فعضأ هنأ الإ .*'”جنوردلاك هلعف يف هنإ :«هيوجرسام نبا» لاق .هراوجب شيبلا تابن

 فعضأ جحْنوُرَدلا نأ هب ينع نإو «نظت اميف ءاسأ دقف ءهنم فعضأ راودجلا ْنَأ هب َيِنَع نإ :لوقأ

 ةياور اذه يف هل سيل مث ءزييمتلا اذهب هتبرجت تّوَق «هيوجرسام نبا» نأ يدنع امو «كلذ دعبي الف

 نم فعنضأ:نوكي فيكف «شيبلا مواقي راودجلا نأ فرع دقو ؛هلوقب قوثوم ردص ىلإ ةروثأم
 رسل

 .هريغو شيبلاو ىعفألا نم اهلك (1طو 72015025) مومسلا قايرت : (126 م015005) مومسلا

 ..دابنرز هنازوأ ةثالث قايرتلا ىف هلدب :لادبألا
١ 040 

 . قرت

 .جنايزارلا هقرو هنم فنص :«سوديروقسيد» لاق .يّربلا هرزب ىوقأو فورعم :ةيهاملا

 ضيبأ رمث هلو «ثبشلا وأ ةربزكلا ةعموصك هلو رفصأ هحاّمفو ءربش ىلإ هقاسو هتروص ىف وهو

 هنم يناتسبلاو «ةيرجحلا ةسومشملا ةيحاضلا ةنكمألا يف تبنيو «غضمملاو ةحئارلا بّيط داح

 ضيبأ «ةربزكلا قروك هقرو ثلاثلاو «ةحئارلا بّيط قرحم فيرح .«يمورلا سفّركلا هبشي

 .ةتدحو ةتئيف ىف ايتومك ارؤي ةوشخحم زوخلا عامقأك هلو .ةرمثلاو .ةعموصلا هيبش , حاقفلا

 . ىلوألا يف بطر ةيناثلا رخآ يف راح : عبطلا

 ىلع لعجو قد اذإ ءهقروو هرزب عفني : (1طع 7هاتطص05 ةصح طع ان16ع15) حورقلاو حارجلا

 .اهنم عفن (1طع مطق عع عملاء انأنعا) ةلكأتملا حو رَملا

 (م1ءنوتوإل) بنجلا تاذ عفني : (2 عومتعهغ ممن هم طع ءطعكأ 0ه:عدم5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . نمزملا (15ع ءمانعط) لاعسلاو

 .. (156 02هموإ) ءاقستسالا نم عفنيو امضه لهسأ ىبرملاو مضهلا رسع : ءاذغلا ءاضعأ

 ءادندنش رديو اوفود ًاصوضخو (نصخسلا نكد : ( 180121319 018385) ضفنلا ءاضعأ

 )١( تنته 2600هد213 مساب فرعيو لصألا ةيتيركسنس ةظفل :راودج .

 راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نيرمع نب فسوي كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (؟)

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا

 يناسنلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (6)
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا

 ًاعبت كلذو .هناولأو هعاونأو هلاكشأب رزجلا.فلتخي .«تايميخلا ةليصف نم يلوقسع يلقب تابن :رزجلا (8)
 ناديدلا لتقي ءمسجلا نزو يف ديزي .لافطألل ًادج مهم. . مدقلا ذنم ناسنإلا هفرع .اهيف عرزي يتلا ةبرتلل

 اذام . باصعألاو بلقلا بارطضا ئدهي ؛ةيقزنلا ةدغلا لمع لذعي ء«لافطألا دنع ءاعمألا رهطي ؛ةيوعملا

 ..1997 ءتوريب ءةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن
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 رزب ةصاخو «(156 ةمطمههنوأ2) هابلا حّيهيو ءهقرو كلذكو «هرزب ًاصوصخو ؛ّيربلا ًاصوصخو

 ىف دع نإ يّربلا رزجلا لقاقش امأو «ّيربلا رزب كلذ لعفي سيلو ءًاخفن ٌدشأ هنإف «هنم ىناتسبلا
 6 لوبلاو «(1طء مع5©556) ثمطلا ٌرديو يناتسبلا نم (1ء 2مطعمل1518) هابلل جيهأ وهف 56

 . لبحلا رسعل هلصأو هرزب عفنيو «ًالومحو ًابرش يّربلا ةصاخو ءدسند#)
,)1١ 

 خيبطلا يف لمعتسي يذلا وه ريجرجلا رزبو . يناتسب هنمو هيرب .«.فورعم :ةيهاملا

 . لدرخلا لدب

 . ىلوألا يف ةبوطر هيف هبطرو «ىلوألا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 .نّيلم خفنم :صاوخلاو لاعفألا

 لسغي هؤام وأ هرزب «(38/13115 04 ان16ع25) حورقلا ناثال رقبلا ةرارمي ريجرجلا ءام :ةنيزلا |

 . (1طع 12120 فلكلاو (1ع هقتطة3ط) شمنلا

 عنمي سخلاو ءهدحو لكأ نإ اضوضصخو ١ عدصم : (01عدضق 01 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . ةلجرلاو ايدنهلا كلذكو «هنع ررضلا اذه

 . نبلل ردم وه : (1 عدمتج2غه/ همم طع ءطعو4 هءوو25) سفنلاو ردصلا ءاضعأ

 ظ .ءاذغلل مضه هيف : ءاذغلا ءاضعأ

 (1ط6ء هابلل كّرحم (11نيءانع) لوبلل ردم هنم يّربلا : (8:>هرءادصب هرعمصن) ضفنلا ءاضعأ

 .هرزب اصوصخ ((160 همم ظاعنإلاو ةمطغملن513)

 ريغو سرع نبا قايرت وهف «يناحيرلا بارشلا هيلع برشو لكأ اذإ :(156 مدن:هد9)مومسلا
 ظ ظ . كلذ

 0ك راع ش

 يف ريخ سرواجلاو ,ىذغأ ٌررألا ّنكل «هتّوق يف زرألا هبشيو «سانجأ ةثالث وه : ةيهاملا

 .ًاضبق ىوقأ هنأ الإ «نخدلا نم هلاوحأ عيمج

 .ٌحصأ لوألاو ىلوألا يف راح وه لوقي نم مهنمو «ةيناثلا رخآ يف سباي دراب : عبطلا

 ربدي مل اذإو «عاجوألا نيكستل داّمك وهو «عذل الب فيفجتو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 امك ام ةفاطل هيفو «جزل ليلق هؤاذغو ءزبخت يتلا ىرخألا بوبحلا نم َلقأ وذغيو «ايدر امد دلو

 «لوبلل ٌردم «نانسألا رفحل داضم وهو ءأيسنج يوقي هرذب لكأو هريصع . ىناتسبو يرب ناعون :ريجرجلا )١(

 رعشلا تابنإل ءاود لضفأ نأ ةئيدحلا تاساردلا ركذت . شمنلا ليزي هؤام 59 نّيلمو «ماعطلل مضاهو

 دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ريجرجلا ريصع وه سأرلا نم طقس نوكي نأ دعب

 .1491 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ

 «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا .نوللا ربغأ «ضبقلا ديدش بحلا ريغص «نحذلا نم عون وه 0325 )00

 حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا .كلملا

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو
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 نهدب وأ نمسب اميس الو .هؤاذغ داج ذيمسلا ةلاخن عم وأ نبللاب خبط اذإ هنكل .مهضعب معز

 .زول
 .هزبخو هرهوج ةدعملا يف ءيطب وه : ءاذغلا ءاضعأ

 .ٌردم وهو صغخملا هب دّمكي : (1:هماهنإب هعم55) ضفنلا ءاضعأ
 : 1” لئام زوج

 هبحو ؛ءىقلا زوج هبشي وهو ءراصق ظالغ كوش هيلع ءزوجب هيبش رذخم مس وه : : ةيهاملا

 . جرتألا بح لثم
 .ردخم :صاوخلاو لاعفألا

 نزو هنم ركسي 156(2 طءهنم) غامدلل ءيدر «تبسُم : (0عدصك ه؟ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . قئاد

 . هموي مس هنم مهردلا «بلقلل ودع وه : 156 م015085) مومسلا

 , 0 ا
 : نسوساع
 رخآ اذهو نا اا و ب بيرق وه : صاوخلا

 لادلا فرح يف : عبارلا لصفلا
 : "”ينيصراد

 ىلإ دّيج فنص هنمف ءاهيف نوكت يتلا نكامألا دنع ءامسأ اهل ةريثك فانصأ وه :ةيهاملا
 هنمو ءدقعلا ليلق سلم دوسأ لصألا كرفنم خفتنم وخر ضيبأ فنصو .؛ظيلغ ٌيلبج وه ام داوسلا

 ءانامز هتوق ىقبت امم وهو «ءارمحلا اهترشقك هرشقو ةرضخلا ىلإ ةخيلسلاك هتحئار فنص

 هتحئار بيط عم هضعب يف دجوي دق :«سوديروقسيد» لاق . بارشب صّرقو قد نإ اصوصخو

 ميو ةنجرتف رع يجو ناسللا تاو رارج هيف ءانامدرقلا ةحئار وأ .«باذسلا ةحئار نم ءيش

 . ًاقيقد بارتلاب اهيبش هناصغأ نيب اميف يذلا ناك رسك اذإو ءاعيرس تّبفتي ال كح اذإو ءةرارح

 ّنأ كلذو ءنّيه اذكه هناحتما نإف دحاو لصأ نم صفلا ذخف ءهنحتمت نأ تدرأ اذإو
 . هيف طلخ وه امنإ تاتفلا

 نشخ وهو ؛ءام ةحئار هلو «بذاكلا ينيصرادلا ىّمسي فنص ينيصرادلا نمو :ًاضيأ لاقو

 .ربش نم لقأ هلوط ريبك ضيبأ رهز هل تابن :لئام زوج )١(
 يلع نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا . يدبزلا شاخشخلا وه :سوساج (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ؛«ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نبا

 تورض ضعبو ءساوسولا يف ديفي .نامرلاك يدنه رجش .يسرافلا ؛نيشراد# نع برعم : ينيصرادلا ف

 اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ناقريلاو ءاقستسالا عفدي ءدبكلاو ةدعملا يوقي .ةيلقعلا ضارمألا

 ١1948١. «قيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو
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 امهنيب قّرفي هنأ الإ ءرظنملا يف ينيص رادلا نم هبش هيفو ءاّيجنز ىّمسيباه.هنمو «ةفيعض هتّوقو
 00 . ةحئاولا ؛ةموهزب

 ىيشخ ىنيص راد وهو «هدقع ةرثكو هلصأ ىف ىنيص رادلا.:هبشي هنإف ةفرزقلاب فورعملا امأو

 نم.شانلا نمو: نييممراذلا ةخئار تيط نم اريقك لقأ ههستار بيطو-«ةةيدش لاوط ناديغ»ل
 «ينيصرادلا ةعيبط ريغ ىرخأ ةعيبط نم اهنأو «ينيصرادلا ريغ رخآ سنج يه ةفرقلا نأ معزي

 . نزخيو نهد بذاكلا ينيصرادلا نم ذختي دقو

 لاق . جزتمم ريغ فرص هنولو «عذل الب قاذملا ٌداحلا:ةحئارلا بّيطلا هدوجأ :رايتخالا

 براقتم سلمأ «ةرمحلاو ةيدامرلا داوس ىلإ ًاثيدح ناك ام فنصلا اذه دوجأ :«سوديروقسيدلا
 لك بلغي نأ ةتدوج نمو .ًادج شهب سيلو «ريسي عذلو ةحولمو ةوالخ هيفو ءاهقيقد ناصغألا

 ضيبألاو «ةيموهز وأ ةيخيلس وأ ةيردنك وأ ةّينسإ هيف ءيدرلاو ء.هعم سحت الف «هاوس ةحئار

 الإو «قدلا دعب صّرقي نأب هتّوق ظفحتو «ءيدر لصألا نشخلا سلمألاو .حيسملا ًاضيأو ؛كرفنملا
 تاتفلاف ءدحاو لصأ ىلع ام هنم ذخؤي نأ بجيو «ءاهنود امو ةنس ةرشع سمخ ةذم دعب فعضيف

 و
 . هنود ناك ام ةفرعم نم عنميف «ناجتمالا ءادتبا يف هتحئاز نم. ميشايخلا ألمي ام دوجألا ذإ شغ 2 -

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 لك حلصت ةحّتفم ةنحخسم ينيصراد لك ةّوق :«سوديروقسيد» لاق :صاوخلاو لاعفألا
 طالخألا نم ةيديدص لكو «ةدساف ةّوق لكل حلصيو «ةبذاج ةفاطللا يف ةياغ (16 56مو:9) ةنوفع

 . بيذم ادج راح للحم هنهدو «(830 طالصمان:5) ةدسافلا

 ةينبللا روثبلل لخلابو يسدعلا (156 هة:5355) شمنلاو (156 181230 فلكلا ىلع ىلطي.:ةنيزلا

 . (1طع ةعمع)

 حو رقلاو (156 :ةمعمبمدم5) ىباوقلل حلاص : (1 طع ؟هدنتتلذ هل طع ان10625) حو رقلاو: حار كا

 . (1 طع ان1عع725)

 . (156 اتعصم:) ةشعرلا يف بيجع ينيصرادلا نهد : (1ءزهذها5) لصافملا تالآ

 يّقني وهو «سأرلا لقثي هنهدو «ماكزلا نم عفني :(0:عدصو ه,(56 ط020) سأرلا ءاضعأ

 يف لخديو (ءهىهم50) نذألا عجو نكسي ام ةلمج نم وهو «هتابوطر بيلحتب (156 0ءهنه) غامدلا

 . اهتيودأ

 الحك و الكأ ةملظلا و (1طع «م/تدع) ةواشغلا نم عفني : (0هد13: هدعدصو) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا نم. (1طغةطنءاع طدسماد#) ةظيلغلا ةيوطرلا بهذيو

 يف ام يّقتيو (156 همادهط) لاعسلا نم عفني حّرَقَم : (0:عممو 0, طع هطغت) ردصلا ءاضعأ

 . (1ط6 ءهطع5د# ردصلا

 . اهيوقيو (11ءمهأأء هطقاصتعاتهد5) دبكلا ددس. حتفي : (156 انالعم) دبكلا ءاضعأ

 نم عني دو (1طع طاتق0011:5) اهتابوطر ففجيو (1طع ة:هنصة0ط) ٌةدغملا ىوقمي : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع كعمموزل): ءاقستسالا
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 (1طع ىلكلا و (ان1غ:21ع2) ماح رآلا عاج وأ نم عفني : (12026121 0182125) ضفنلا ءاضعأ

 « بلصيف .« طرفي الثل ضيبلا حمو عمشو تيز ليلقب رسكي نأ دعب اهماروأو عمم: ال1 68)

 ريساوبلا نم انامدرق عم عفنيو طقسيو «(1طعء معم565) ثمطلاو (1ط6 دعمع) لوبلا ٌردي

 : اختسم هنهد اصوصخ ضفانلل عفان : (16 (هبويو) تاّيمحلا

 . برقعلا عسلل ٌرملا عم هب دمضيو ماوهلا شهن نم عفني : (16 مدن5ه85) مومسلا

 . لهبأ هفعض وأ ةبابك هفعض وأ ةضباقلا ةخيلسلا روق هلدب :لادبألا
 "نورد

 ىلإ «جراخلا ربغأ «نطابلا ضيبأ ءهرغصأو دقعلا رادقم ةيلوصأ ةيبشخ عطق :ةيهاملا
 .وه ام ةنازرلاو ةبالصلا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . حايرلل ششفم :صاوخلاو لاعفألا

 اد ناقفخلا نم عفني رو بلقلا يومي : (20,عوم5 01 ط6 هطع5أ) ردصلا ءاضعأ

 . (1 طع ن1 61105) مح ول حاير ششفي رو ششفي في : (8:ءامما 0ه:عممك) ضفنلا ءاضعأ

 ايو ءاليترلاو برقعلا عسل نمو (1طع ممز5ه25) مومسلا نم نم عفني : 00 م015025) موهسلا

 ظ «دريشلاب اداّمضو

 . لفنرق هاثلثو دابنرز هلثم هلدب :لادبألا

 ظ : '"'”ناعشيش راد

 هنوّمسي نوينايرسلاو «نئاعسف هيّمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 ىّمسي اميف اهظلغب لخدت ظلغ تاذ ةرجش وهو «ناعشيش راد هنومسي سرفلا لهأو «نيبسكابو
 لاقي ىتلا دالبلا ىف نوكت دقو «ناهدألا ضعب ىف نوراطعلا اهلمعتسيو «ريثك كوش اهيف ءًانشخ
 :كيرح اهردكتف « ةيباكتم ريغ هازجأ نم ةيكرم ىهو «ايذوز. ىتست يلا هالبلاو:(نروضبأ اهل
 هتفارحبف « ضبقو 0 هيفو ءًاضيأ ةَوَقلا بكرم هنإف ام درب هيفو . صفع اهدوعو ءراح اهرهزو

 تبثب سيلو يدنهلا لبنسلا لصأ هَّنأ معز نم مهنمو .دّربي هضبقبو « نخسي

 ل ل أ هرشق تحت جرخي يذلا نيزرلا هدّيج : :رايتخالا

 .ءيدر ةحئارلا ميدعلا ضيبألاو .معطلاو

 ىلوألا يف هسبي نإ : ليقو .ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا رخآ يف ليق سبا ىلوألا يف راح : : عبطلا
 . دراب وه مهضعب لاق كلذ نم ًاسبي ىوقأ وهو

 تاناليسلا سبحيو (1طع طته05) حايرلا للحي .ضبقو ليلحت هيف : صاوخلاو لاعفألا

 . ةنوفعلل حلصي دو .(12ع طءمتم723عع) فوزنلاو (1طع 802ع5)

 . 100عهدنكتس 5م2م10106م !ةست مسأب فرعي تابن :جنورد )10(

 سوتالفصا» انيس نبا هامسو «لودنقلا وهو ناعشيس دوع وأ :ناعشيشس راد ره

 54م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 (1طع يءعمامع ةيعاسلا حو وقلا كف عفني : (1طع ههانملك ةهم طع ناهعم5) حو رقلاو حا رجلا

 . (©ناك0 ان1هع15) ةنفعتملاو انآءء15)

 . (8اةئ01) ه1 طع 2656) بصعلا ءاخرتسا نم ةصاخ عفان : (1طءزهاصا5) لصافملا تالآ

 .ةليتف هنم ذختي فنألا نتنل دّيج ناعشيش رادلا : (0:عوهو ه4 طع ط620) سأ رلا ءاضعأ

 ادع عفنيف نانسألا ظفحلو عالقلل هخيبطب ضمضمتيو

 . (1طء هطعوأ) ردصلا نم مدلا ثفن عنمي هخيبط ءام : (0:عوصو ه2 طع ءطع5) ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا يف خفنلا نم عفني : : ءاذغلا ءاضعأ

 نمو !ىعبلا يف خفنلا نم عفنيو نطبلا هخيبط لقعي : (5:ءاهد5 هءودهم5) ضفنلا ءاضعأ

 اهتبالص نم عفنيف ءريكاذملاو ناجعلا حورق ىلع ٌرذيو نينجلا جرخيف لمتحيو «لوبلا رسع

 ١ ْ .اهتيعاسو

 نوراسأ هنزو (186 265/ بصعلا هتعفنم يفو «هنزو يثلث ''”توبنيلا ةرمث هلدب :لادبألا

 . جنورد هنزو فمصنو
1 

 ءرسكتم نضغتم ةرادتسالا صلاخ ريغ دوسألا صّمحلا لثم هترمثو «فورعم :ةيهاملا
 .ادج ةريبك ةيئاوهو ةيئام ةوق هيف «يرثمكلاو حافتلاو طولبلا هندعم ديلا هنم قبدتف

 مث «لسغيو قدي ءرهاظلا رضخأ «نطابلا يئاّرك سلمألا ّيرطلا هنم دّيجلا :رايتخالا

 ةيلضف ةيوطر هيفو .« كلذ يف هنم فعضأو ءايسفايلاك ليرط ثكام دعب الإ نخسي ال : عبطلا 3

 : ةللاقلا نق نب راييززاخب ةلمعتلاب وهو« حقت نع
 ةذشل قمعلا نم (156 طنءاع طاتتصمان25) ةظيلغلا تابوطرلا للعب للحم : صاوخلاو لاعفألا

 (1طعاطنه ةقيقرلا تابوطرلا يف هل سيلو : :مهضعب لاق . نّيليو 201106[4(2 م06 بذجلا ةوق

 . لعف طاتق001055)

 . خينرزلا عم اهيلع عضو اذإ ةئيدرلا رافظألا علقي : ةنيزلا

 ةدرابلا (16 »ب ءالنهود) مار وألا للحي : ( 1ع وىبءالتم عد ةه0 اطع مادوان165) روثبلاو مار وألا

 . ليللا تانبو (11:8038:8) ىرشلا نم عفنيو .ةرونلاب أموقم اضوٍضختو

 . ةئيدرلا تاحارجلاو ةقيتعلا حورقلا نيلي : (15 :هانصلك ةهل طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 دقو «سبدلا هنم جرختسيو لكؤي نرق هترمث «ةينرقلا ةليصفلا نم رمثم رجش :بونرخلا وه :توبنيلا )١(
 ةدحو 774 ىلع يوتحي .ةيعيبطلا ايروس يف هنطوم .نادلبلا ضعب يف زبخلا ةعانص يف لمعتسيو نحطي

 نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .لاهسإلل داضم .مارغ ةئام لك يف ةيرارح

 ١497. «توريب ءةفرعملا راد .«يوانضلا

 . 0م:كنه مرت8 مساب فرعي تابن وه :قبد (0)



 وا لادلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ظ . عمش هلثمو جنيتا ر هلثم عم ([6 زهذم05) لصافملا نيلي : (1طعزهأه15) لصافملا تالآ

 نينذألا فلخ ةدرابلا (156 ة:ءاانعق) ما روألا نم عفني : (0:عهصم ه1 طع طعهل) سأ رلا ءاضعأ

 0 . عمشلاو جنيتارلاب ًاطولخم

 هل ةيّوقملا ءايشألا ضعب عم هيلع لعج اذإ (156:ماه6م) لاحطلا بيذي : ءاذغلا ءاضعأ
 .ةرونلاك

 :دود

 فقظلأ اهنأ الإ .جاذيفسألا ةّوقك اهتّوق نإ «نيغابصلا ةدود يهو ءزمرقلا دود :ةيهاملا
 . طولبلا نم ىتح ةريثك ءايشأ نم ةدودلا هذه طقلت دق : مهضعب لاق . صروغأو

 .ردق هل سبي هيفو ءدّربم يرطلا زمرقلا دود : عبطلا

 .لدتعم ضبق هيف :«سونيلاج» لاقو . عذل الب فّمجم زمرقلا دود :صاوخلاو لاعفألا
 عم اقوحسم بصعلا تاحارجل زمرقلا دود : (1طع هانهلك 224 (طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 لاقثم هنم برش اذإ ليق اميف يرارحلا لجرألا ريثكلا دودلاو :ليق «لسعلا عم لخلا وأ .بارشلا
 .نييذؤملا زازكلاو جئشتلا أربأ

 اذإ رارجلا تحت نوكي يذلا لجرألا ريثكلا دودلا : (0:عهصو ه؟ طع 5620) سأرلا ءاضعأ
 1 نكس (16 685) نذألا يف رطقو درولا نهد عمو نامرلا روشق عم قحس

 ربدتسيو ةريثك لجرأ هل يذلا ءاملا رارج تحت نوكي يذلا رمحألا دودلا :سفنلا ءاضعأ
 نم عفنيو «لكأ اذإ كلذكو ؛(156 هد800ة:ه8) قيناوخلا نم عفن لسعلا عم هب كنح اذإ ءّسم اذإ

 . ىعري اميف باصتنالا سفنو وبرلا
 . بارشلاب ًابرش (1ط« هاعمدو) ناقريلل عفان روكذملا لجرألا ريثكلا دودلا : ءاذغلا ءاضعأ

 رارجلاو بابحلا تحت يذلا لج رآلا ريثكلا دودلا : (8::ه:ءاقنإ 01عد525) ضفنلا ءاضعأ

 . (21686د169 ذم انمتص2008) لوبلا رسعل دّيج بارشلاب هبرش

 .هعفنيف ماوهلا شهن هب حسمي تيزلا عم قوحسملا لقبلا دود : (186 م015025) مومسلا

 : "”يداد

 ْرم ؛نكدأ «قدأو لوطأ هرهزو ام ةرمح ىلإ ريعشلا لثم بح يه :ةيهاملا
 . ةيناثلا يف سباي ةرارحلا ىلإ هنأ حيحصلاو «دراب هنإ :«هيوسام نبا» لاق : عبطلا

 . ةضومحلا نم رمتلا ذيبن ظفحيو «ضبقلا نم هيف امب لقعي «ضباق :صاوخلاو لاعفألا
 . تابالصلل دّيج نييلت هيف : (1256 55ءالن لعد 2004 ط6 مانكأان165) ر وئبلاو ما روألا

 . ددسم : (01عققق ه1 طع طع240) سأ رلا ءاضعأ

 (1طع ةصانو5) ةذعقملا عاج وأل ادج عفان وهو « لمعي : (18:616135ال 0188115) ضفنلا ءاضعأ

 ةرمطم اهلاماتةل مساب فرعي ام وهو :يداد (1)



 لادلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ةرف

 . ([طعمأ165) ريساوبلا نم عفن ٌفتساو تيزب نيمهرد نزو هنم ٌتلاذإو « هخيبط يفاسولج اهئاخرتسالو

 . (15ع ممكمدك) م ومسلا نم نم عفتني : (1طع مماكمهك) م ومسلا

 واحلا «لهبأ هنزو فصنو زول هنزو اثلث تابالصلا ليلحت يف هلدب :لادبألا
 . لهبألا لمعتسي

 : كيدو جاجد

 ركذ يذلا هجولاو .اهركذنس تايصاخ اهل قتعلا كويدلا ةقرمو «نافورعم امه :ةيهاملا

 جرخي مث «حبذتف ءطقسيو بصني نأ ىلإ اهئاذغإ دعبو اهفلع دعب حبذت نأ اهخبط يف «سونيلاج»

 تالوطوق ثالث ىلإ ىهتني عراب اطيق يدع ديو هاكر هاف وو دوال حاب

 . عضوم لك يف هركذن ٠١ كلذ يف دازي دق مث .دحاو عضوم يف هلك برشيو

 ضبت مل ام جاجدلا دوجأو ,دغب عقصي مل ام ةكيدلا دوجأ :«سيفور» لاق :رايتخالا

 ظ .ءيدر قيتعلاو

 . ريبكلا جادلا محش نم ٌرحأ جيرارفلا محش : عبطلا

 . مضهلا عيرس سوميكلا ةدومحم كويدلا يصخ :صاوخلاو لاعفألا

 لصافملا عجوو ةشعرلا قفاوت ةروكذملا ؛ويدلا ةقرم :(106زهذ»:50 لصافملا تالآ

 ثلث ىقبي ىتح ءام يلوطوق نيرشعب حلملاو ثبشلاو جيافسلاب خبطت نأ بجيو «(#8 طعس ة؛ذ50)

 . عبر وأ

 جاجدلا غامدو «لقعلا يف ديزي يتفلا جاجدلا محل : (0:عدهسو ه م6 5620) سأرلا ءاضعأ

 . غامدلا بجح ضراعلا يفاعرلا فزنلا عنمي

 جاجدلا محل ءوبرلل عفان روكذملا كيدلا قرم : (0:عوصو 01 طع ءطعذا) ردصللا ءاضعأ

 جيرارفلا جابديفسأو «كلذ عيمج نم عفنت مطرقلاو ثبشلاب مرهلا كيدلا ةقرم ءتوصلا يفصي
 .ةدعملا باهتلا نكسي

 . حيرلا نم ةدعملا عجول ةعفان كيدلا ةقرم : ءاذغلا ءاضعأ

 جنلوقلل ةعفان ثيشلاو جيافسلا عم مرهلا كيدلا ةقرم : (8:ءادص» ه:عد25) ضفنلا ءاضعأ

 لهست جيافسبلا عم ةروكذملا ةقرملاو «ينملا يف ديزي يتفلا جاجدلا محل ءادج (16 ههان#)

 ةناثملا حورقل نبللابو جحسلل ةضباقلا ةيودألاب خبطت دقو .مغلبلا لّهست مطرقلا عمو «ءادوسلا

 . (1طغع ط]1200عم5 ن1ععمو)

 . ةنمزملا تاّيمحلل ةعفان كيدلا ةقرم : تاّيمحلا

 .ةعاس لك لدبيو «ماوهلا شهن ىلع عضوي كيدلا و أ هبلق نع قوقشملا جاجدلا :مومسلا

 .أيقتيو حلملاو ثبشلاب هخيبط ىَّشحتي ًاضيأ ةبورشملا مومسلا يفو «مومسلا روت نم عسب
 : عامد

 لمجلا غامد عبرألا تاوذ ةغمدأ نمو «ةيلبجلا ًاصوصخو ءريطلا ةغمدأ اهلضفأ :رايتخالا

 . لجعلا مث



 ةفا لادلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 . بطر دراب : عبطلا

 . ةظيلغلا طالخألاو مغلبلا دلوي :صاوخلاو لاعفألا

 اذإ ريعبلا غامدو يباجحلا فاعرلل عفان جاجدلا غامد : (0عهصو ه:(طء 0629) سأرلا ءاضعأ

 . عرصلا نم عفن رمخ لخب يقسو فمج
 دارأ نمو «ريزابألاب لكؤي نأ بجيو ةوهشلا بهذيو همضه دنع ٌثغم وه : ءاذغلا ءاضعأ

 . ([طء ةامهتق08) ةدعملل خاطل مضهلا ءيطب وهو ءهماعط ىلع هلوانتيلف هماعط ىلع أيقتي نأ

 مار وأ ةيودأ نم طبلا غامدو (156 200هد62) نطبلا نّيلي : (8:«هدءاقص هءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . (1ع ةطان5) ةدعقملا

 تاناويحلا شهنو (126 م015025) مومسلا يمس يف ةحلاص ةغمدألا : (12ع م0150115) مومسلا

 ظ . تلكأ اذإ
 و

 .فيفجتلا ديدش هرشقو هزوجو ىلوألا يف دراب وهو «سبيلا ديدش هزوجو هرشق : عبطلا

 ظ .ادج فّمجم اهريغو ساوحلل ءيدر هقرو رابغو

 «ضصربلا نم عفن امبرو «فيفجتلاو ءالجلا نم ةّوق هرشق يف : ةنيزلا

 (05طا1ءعسص ةيمغلبلا ما ر وألا نم هقرو عمني : (15ع هن ءالاتنصع5 ةصل طع مانكاد1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 . (1مل0ةصهأن همك ه4 طع !مععد) نيتبكرلاو (1م1352320هك ه4 طع زهأهأ5) لصافملا ما ر وأ و و557ءآال285)

 ىلعو ءرّشقتلا ىلع لعجي هدامر :(156 هن505 250 اطء اناد::5) حورقلاو حارجلا
 .رانلا قرح نم عفني لخلاب خوبطملا هرشقو أربتف «(156 لذ: ”هدده05) ةخسولا تاحارجلا

 ةراحلا مار وألا و ؛(2ةئه ه1 ]هزه[ لصافملا ماج وأل هق رو :(1طعزمتمأو) لصافملا تالآ

 . نيتبكرلا ةصاخو اهيف (1203:080ه ةت:ءالتش 85”)

 نانسألا عجول ةديج لخلاب ةخوبطم هروشق : (0:عههو5 ه؟ طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 . (1طء ءهم) نذألاو عمسلل ءيدر هرابغو (16ءاط356)

 خبطو لسغ اذإ بطرلا هقرو نكل «نيعلاب ٌرضي هقرو رابغ : (0هاد13: 018285) نيعلا ءاضعأ

 . (15ء همطاطهلسنه) دمرلاو (156 زءتاههه) ناجيهلا نم عفنو نيعلا نع لزاونلا سبح هب دمضو

 . توصلاو ةئرلاب رضي هرابغ : (0:عوم5 ه؛ طع هطعك) ردصلا ءاضعأ

 دامض محشلا عم هزوجو .ماوهلا شهنل بارشلاب ةّيرطلا هترمث : (186 م015025) مومسلا

 .هرشق نمو هقرو نم تومت سفانخلل مس هنأ انركذ دقو «ضعلاو شهنلل

 : ىلفد

 لاوط هنابضقو «ٌقرأ لب ءاقمحلا قروك هقرو ٌيّربلاو «ٌيرهن هنمو ءيّرب هنم :ةيهاملا

 . طاواههانم همءماقللف مسأب فرعي فوررعم رجش :بلدلا ()



 لادلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا قري

 طوطش يف تبني يرهنلاو .«تابارخلا يف تبنيو .كوش قرولا دنعو 0 د او

 ءزوللا قروو «فالخخلا قروك هقروو ّيفخ هكوشو «ضرألا نع هناصغأ ضهنتو «راهنألا
 - ءيش هيلعو ءًادج رمحألا درولاك هحاّقفو .هلفسأ نم ظلغأ هقاس ىلعأو ءًادج معطلا ٌرم ضيرع

 . فوصلاك ًائيش ة هرباخم حم اع ربو ربخلا حبي
 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا |

 :ةضرالاو:ةيقاربلا زق تيل هعيش سري دج للحم :صاوخلاو لاعفألا

 ([طع ةىءاتتصعو) ما روألا ىلع هقرو لعجي : (156 5»:ءاازه عد 250 اطع ماد50ن165) روثبلاو ما روألا

 .اهيف ةعفنملا ديدش وهو ةبلصلا

 يّضفتلاو (126ذ(00) برجلاو ةكحلل دّيج :(156 *هاتصفو ةصف اء انله655) حورقلاو حارجلا

 .هقرو ريصع ًاصوصخو

 . ادامض ةبكرلاو قيتعلا رهظلا عجول :(76زهذه15) لصافملا تالآ

 . سطعم هحاّمف : (0:عدصو ه6 56 5620) سأرلا ءاضعأ

 مومس نم صلخيف «ىقسيف «باذسو بارشب طلخي دقو ٌمس وه : ( 156 مه155ه5) مومسلا

 اذإ عفني هّنكل «بالكلاو باودلاو سانلل ٌمسم هرهزو هسفن وهو ءرطخ اذه نإ :لوقأ .ماوهلا

 .ليق ام ىلع باذسلا عم خوبطملا بارشلاب برش
 : 3 لفلف راد

 وهو هنم رغصأ هّنكل «رئانتملا فالخلا رهز لكش ىيفو لمانألاك راغص ءايشأ :ةيهاملا

 راص كلذلو «لفلفلا ةرمث لّوأ وهو «لفلفلا معط نم بيرق ةذحلا يف همعطو ءزّرلم بلص

 .قوذلا لّوأ يف عذلي الو لكأتيو ,بطرأ

 هلك راهنلا هيف يقب ولو رتافلا ءاملا يف لحني الو لومعمب سيل ام هنم ديججلا :رايتخالا

 . همعط يف لفلفلا هبشيو

 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا
 . ةدرابلا ضارمألل ليزم للحم : صاوخلاو لاعفألا

 . ءاشغلل عفان قروتعلا زعاملا ديك ءاموه عم : (06انأ35 08ة25) نيعلا ءاضعأ

 .ةدعملا يّوقيو كرحيو مضهي :ءاذغلا ءاضعأ
 . ليبجنزلا و رو هايلا يف ديزي : (8:016أقكال 01835) ضفنلا ءاضعأ

 .(5)ى 5

 «لصألا روشق مث ينام قولا تحلاو هقروو 2 لمعتسي هبحو راغلا رجش وه : ةيهاملا

 .راغلا انركذ دنع نيغلا لصف يف همامتو ائيش هلاعفأ نم ركذن

 ) )1١ةينيتال ةيمست ىهو طوع !هدوسس مساب فرعي تاتابنلا نم عون :لفلف راد .

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .راغلا وه :تسمهد (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . تاو ريب ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر
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 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح وه : عبطلا
 جلافلا و (8عادتلالع ه4 طع 26206) بصعلا ءاخرتسال دّيج وه :(12ءزهزه15) لصافملا تالآ

 . (ةعند1 مد2219:515) ةوقللاو (1طع مه:ةللكأك)

 . سطعم هقوحسم : (0عهصو 0[ ؛طء 2620) سأرلا ءاضعأ

 . (1طع ةماءءد) لاحطلاو (16 11762) دبكلا مار وأ نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع ءمانع) جنل وقلا نم عفني : (8:«همءاممب ه:عمصت) ضفنلا ءاضعأ

 لي

 (ةئثالث وأ ناباجح اهل ةرمث هلو نيلأ هنكل ءةطنحلا قرو اهقرو هبشي ةشيشح :ةيهاملا

 :ةقينح ني لبنا هو وب .رعشلا هبش اهيلعو

 يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 ا فيفجت اهيف :صاوخلاو لاعفألا

 -هرذخأ يتلا (1طع ورب ءالأ صعو) ما زوالا نيلي : (156 5العءالأ قد 250 طع مانكاتن1ءك) ر وثبلاو ما ر وألا

 . اهتبالص عنميو بلصت
 .بلهعالا ءادب بهذُي هنأ هصاوخ نم :ةنيزلا

 . ( 1ع ةكطت]و 1ةءطصرسمةلل5) ب رغلا ند عفني : (0ءاب13 هءعده5) نيعلا ءاضعأ

 ظ : 2

 ماشلا لهأ هيّمسيو «فالخلا ةرجش لثم ةرجش يه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 ريصت هيرطر اهي «نامرلاك ةخفتنم عامقأ اهنم جرخي «قبلا ةرجش هنومسي قارعلا لهأو «رادردلا

 اهنم دّلوت تْمج اذإ ةرجشلا فلغ يف ةدوجوملا ةبوطرلا كلذكو ءّقبلا جرخ تأقفنا اذإف ءاّقب

 حظ وع ادا ارفق رسل دهم وورق ناكل اه لك رود نيلاز بش كاريع
 .هنم بيرق لصألاو ضباق رشقلاو «ءالجو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 رعبا نديم ايرم دعب ناك .اذإ خلو نرستوب ةةنيرلا نلت هعاينا ةيرطرب ةكيزلا
 . (1طع ةاعطأ)

 تابرضلا ىلع طابرلاك هرشق فلي : (16 هدته05 220 ؛طغ ا016655) حورملاو حارجلا

 2 كلذكو «تاحارجلل حلاص هحاّقفو هرشقو هقرو كلذكو اهلمديف «(156 *هانهل5) تاحارجلاو

 عم ًاصوصخو «ةثيبخلا يعس ناعنميو «قيقدلاك هنم رئانتي يذلا ءيشلاو «هرشق نم رثانتملا وحنلا
 . خوبطملاب ًانوجعم نوسينألا نم هلثم

 . ةروسكملا (186 0268) ماظعلا هب لطني هقروو هلصأ خيبط : ([1طعزماصا5) لصافملا تالآ

 .قيقد رمسأ هبح لبنسم تابن :رسود )١(
 نب ىلع نب رمع نب فسوي رمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا عجاري .قبلا رجش وه :رادرد (0)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ؛ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر
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 ءاملا وأ .خوبطملاب لاقثم هنم برش اذإ ظيلغلا هرشق : (8:هىءاقص ه:8عقه8) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع مطلععم) مغلبلا ضقن «درابلا

 : رادويد

 هيف «دابنرزلا ناديع هناديع هبشتو «يدنهلا ربونصلا هل لاقي لهبألا نم سنج وه :ةيهاملا

 . شطعم فيرح راح هنبل وهو «رادويدريشو ةريسي ةدح

 . هّرح نم رثكأ ةئلاثلا يف هسبي : عبطلا

 . ضبق هرهوج ءيق يفو «قرحي ةفارح هيف هنبل :صاوخلاو لاعفألا

 (1طع مه121915) جلافلا و (126 2656 بصعلا ءاخرتسال دّيج :(1ط6عزهزمأو) لصافملا تالآ

 . هنم لضفأ ءيش ال ةياغ 7(2ةعندل مد:هلالنو) ةوقللاو

 غامدلا يف (0010 لزوءةكعو) ةد رابلا ضا رمألا نم عفني : (02عهصق 01 طع طعد0) سأ رلا ءاضعأ

 . (1طع ءمزلعرفوإل) عرصلا و (1طع ةممماعءتءإل) ةتكسلاو (1طع طءونم)

 . شطعم هنبل : ءاذغلا ءاضعأ

 .ةعيبطلا سبيحيو «ةناثملاو ةيلكلا يف يتلا ةةصحلا تتفي 916 رفاق ضفنلا ءاضعأ

 ديدش لخلا ٌيدردو «ههبشي ام مث «قيتعلا رمخلا ٌيدرد هملسأو ٌيدردلا لضفأ :رايتخالا

 ةياغو ءردق وأ ةنّيطم ةقرخ يف رحبلا دبز قرحي ام لثم ًامعان هفيفجت دعب قرحي نأ جاتحي ةّوقلا

 ام هب لمعيو اًيرط ماد ام لمعتسي نأ بجيف «ٌيدرد لك كلذكو «ًاقيقر َرذيو ٌضيبي نأ هقارحإ

 «ةيعوألا يف ناصي نأ بجيو «ةّوقلا فيعض هنم قيتعلا ّنإف «ذئنيح هلامعتساو «هقارحإ نم بجي

 .:ةاينرتلا لفت: اهك ليفي هقوبج ةيوهألل نفر لو
 قِرْحُم قّرحملاو «؛ةضباق ةءالج هتّوقو «ناّيدردلا ىوقأ ّلخلا ٌيدرد :صاوخلاو لاعفألا

 . ىرخأ ةوقب نعم
 . اهحلصيف جنيتارلا عم ةضيبملا رافظألا ىلع لمعتسي هنم قّرْخُملا :ةنيزلا

 جيهتلل ديج قرحملا ريغلا ّيدردلا : (156 ةبءالتمعد ةهل طع مانقن1ء5) روثبلاو ما روألا

 . حرق اهعم سيل يتلا (156 مانوغادله5) روثبلا شفيو اضيأ سألا عمو ءهدحو

 156(  يدثلا بيهل ءىفطي قرحملا ريغلا يىدردلا : (0:عدص5 ه4 طع هطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . (1طع ط100ه0) مدلا هيف نقتحملا ممدسسد)

 . ةدعملا ىلإ داوملا ناليس عنمي قرحملا ريغلا ٌيدردلا :ءاذغلا ءاضعأ

 ريغلا ّيدردلاب جراخ نم (1طع انأعز15) مح رلا دمض اذإ : (8:>هءا35 ه2عدهت) ضفنلا ءاضعأ

 . (186 مصعمكعو) ثمطلا فزن عنم قرحملا

 .ءيش لك نم لِفَس ام وه :يدرد )١(
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 : ناخد

 اهرهوجل ةفمجم اهعيمج هفانصأو هرهوجب فلتخيو فيطل يضرأ رهوج :ةيهاملا
 . ةيران ريسي اهيفو «يضرألا

 مث ءّرملا مث «ةعيملا ناخد مث ءبطرلا تفزلا ناخد مث ءاهاوقأ نارطقلا ناخد :رايتخالا

 . .عيمجلا ىوقأ طفنلا ناخد نوكي نأ هبشيو «مطبلا مث ءردنكلا

 ظ . للحم جضنم :صاوخلاو لاعفألا
 قولا حورق ةيودأ يف عقي مطبلا ناخدو ردنكلا ناخد : (0613:0:8285) نيعلا ءاضعأ

 (1ط؟ تابوطرلاو لكأتلا و (1طع (ةعولاتو) قالسلاو (16 طقن#) رعشلا تابن عنميو «(هءانل32 ءاععمو)

 . يفاملا حورقو اهعم دمر ال يتلا آاق13301155)
 : ")وقود

 . يَّرِبْلا رزجلا لصف يف 5 ليصفت ركذو يربلا رزجلا رزب وه :ةيهاملا
 .اهلوأ يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 .ًادج حّبفم :صاوخلاو لاعفألا

 وهو (1طع ءم565) ثمطلاو (1ط6 انكتهع) لوبلا ردي : (8:هءامج هءودمك) ضفنلا ءاضعأ

 .اعيمج امهيف عفان

 ا"*يوخألا مد

 .ةفورعم ءارمح ةراصع وه :ةيهاملا

 . ةيناثلا يفف هسبي اًمأو «دراب وه مهضعب لاقو ريثكب هّرح سيل : عبطلا
 . (1طء طعسم طق ع ع) فزنلا عنميو سبحي وه : صاوخلاو لاعفألا

 (1طء ةيرطلا تاحارجلاو حورقلا قزلي : (15ع هانه05 ةصل طع انلهع15) حورقلاو حارجلا

 . [1عوأط 11/0115205)

 . (1طع ؤ:هد28ءط) ةدعملا يوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 قاقش نمو (1طع ««05120108) جحسلا نم عفني رو لقعي : (8:01عاققال 018385) ضفنلا ءاضعأ

 . (11و5ان1ع ه1 أطع ةصانك) ٌةذعقملا

 . هلاعفأ عيمج يف ٌسْخلا مهضعب معز اميف هلدب :لادبألا

, 0 

 ل ل لا يا : عجاري .يربلا رزجلا وه :اوقود )١(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر

 . ملعأ هللاو ءراطيبلا نبا لوق دح ىلع نابعثلا مدو نينتلا مد وه : : نيوخألا مد (0)

 . ينيصلا عورخلا :دند ةف
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  نامزلا عم رغاصتي هّبل نأ هتيصاخ نمو «ةرفصلا ىلإ ربغأ هّبلو ءيرحّشلا نم ربكأو ينيصلا نم

 . ىقبأ هدالب يف وهو ىنفي ىتح
 كركم لدعلا ءيطب ءيدر يرحُشلاو .يدنهلا مث .ىوقأو دوجأ ينيصلا :رايتخالا

 ائيش ثدحيو اهغبصب بهذي هنإف .ةفشلاب سمي الو ةديدحب ينيصلا رشقي نأ بجيو «١ صغمم

 بجيف « ةبح فصن نم بيرق قيقد ناسل هرشق نم جرخ رشق اذإو ؛ (16 1ءاتلعملعمد8) صربلاك

 . بللا ذخؤيو (156 ةهود#) ناسللا كلذ حرطي نأ

 . انج ناد : عبطلا

 . رشعلا داوس ظفحي هب نّيلي ءامب أطولخم دندلاب (1طع ه”هعادداهد) غارفتسالا : ةنيزلا

 امنإو «فصنو ةّبح هنم ةبرشلاو «طارفإلاب لّهسي : (8:>ءاقنزن هءعدص) ضفنلا ءاضعأ

 يف يتلا (1طع خمطلععس) مغلبلا و (1طع طاعاع طز1ع ءادوسلاو (16 طاتت20هان75) تابوطرلا لهسي

 هدحو ىَقْسَي الو 014©(2 (ةهممم«2) دراب جازمو دراب دلب يف الإ ىقسي الو .«(756 زهزت15) لصافملا

 :لاهيتلل لدم عاملا قوق وه ورجل نكلوب4 نيقلاد ىلإ هنم عاصملا قس ىلع سرت اسود
 اهب طلخي الف «ةلّهسم ةيودأب طلخ نإو نارفعزلا نم ءيشو «جتساشنلاب طلخيو قدي نأ بجيف
 نيتنسفألا ةراصعو نتألا نبلو دبرتلا لثمب طلخي نأ بجي لب ءداح ءاود لك الو «نويبرفلا

 .ناسمخ مكركلاو لينلا ٌبحو

 . مد

 لك يف نابراقتم نامحللاو ؛ءيش ّلك يف ناهباشتم ريزنخلا مدو ناسنإلا مد :ةيهاملا
 هيف تدجو نأ ىلإ كلذ يفخف «ريزنخلا محل هنأ ىلع سانلا محل عيبي ناك ًادحاو َّنِإ ىتح ءءيش

 هنإف «ريزنخلا مد ىلع هبرجيلف «ناسنإلا مد ىلع ًائيش بّرجي نأ دارأ نمو :اولاق .سانلا عباصأ

 مدلا يف ةلوقنملا ءايشألا بتكنس نحنو «هب هيبش وهف «ناسنإلا مد نم ةّوق فعضأ ناك نإو

 .دمتعم ريغ اهرثكأو

 يلم نست رج لا را را يالا ل ا ع : رايتخالا

 . ةنوفع الو طلخ هنول ىلع

 . هنم ظيلغلا اميس ال ءارمتسالا بعص هلكو نّمعم قّرْحُم ليخلا مد :صاوخلاو لاعفألا

 تابن عنمي ليق اميف فافخلا مدو «عفان فلكلاو قهبلا هب ىلطي راح بنرألا مد : ةنيزلا

 ظفحي ليق اميف فافخلا مدو عنمأ مَّلَحلا مدو رضخلا عدافضلا مد نكل ءةحص هل سيلو ءرعشلا

 . ققحتي ملو هلاح ىلع (156 مقصست#) يدثلا

 (1ط«؟ ةراحلا ءاروألا جضني بنرألا مد : (1ء ةهءالتتصوك ةهل اطع مانتكتنلءو) روثبلاو ماروألا

 ليق اميف ضئاحلا مدو «دومجلا دعب لمعتسيو «سيتلا مد كلذكو : نيون مئادسأن هد 5تبءاتتس عو)

 ىلع راح بنرألا 0 . (21ة:0 5جءالتنهعو) ةبلصلا ماروألا ىلع راح روثلا مدو «ةرمجلا ىلع خطلي

 . ةينمللا

 . هب عفتنيف سرقنلا ىلع رطقي ضئاحلا مد ْنِإ ليق :(166زهذ5:5) لصافملا تالآ
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 ىلع ًاراح رطقي نينفشلاو ناشزَولاو مامحلا مد : (0:عومو ه.اطع 8620) سأرلا ءاضعأ

 درولا نهدب طلخ اذإ ةطقسلا نع ثدحي يذلا مرولا دلوت عنميف ءةمالاو ةمشاهملا جاجشلا

 ارتفم درولا نهد لمعتساو كرت ولو رخآ ءىشل ال هتيفيك روتفل كلذ : "سونيلاج» لاق . رتفملا
 مدو «يباجحلا فاعرلا عنمي هنإف «مامحلا مد امأو ءجاجدلا مد يف ليق ام كلذكو «هلعف لعفل
 نم عفني لمجلا مد نإ :ليقو .ءفورخلا مد كلذكو .«بارشب عرصلل ىقسي ةيَربلا ةاقحلسلا
 نإ كلذ لعل لوقأو ل : «سونيلاج» لاق . حيحصب سيلو عرصلا

 . هيف ةيصاخ ىلإ لب 00 د

 تا ا مدو ءرصبلا يوقي نوذرحلاو لرولا مد : (0هنلقع 01قهق) نيعلا ءاضعأ

 ةبرجتلا ّنكلو «ليق اميف رضخلا عدافضلا مد كلذكو «(1ع طهنع هؤ طع ءزلعأت0) نافجألا يف رعشلا

 «ةفرطلا ىلع رطقي حانجلا قورع مد ًاصوصخو نينفشلاو ناشرولاو مامحلا مد . .هققحت مل
 لاق .اهيلع رويطلا هذه نم ةيومدلا شيرلا لوصأ رطق نإ كلذكو ؛تخاوفلا مد كلذكو
 . ينغ كلذ ريغب : «سونيلاج#»

 وبرلا نم اذح عفان ةموبلا مد : (2 دما 2 هروب ةصل طع طعذأ هءودصك) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 ادهان (15ء مهصصت8) يدثلا ظفحي شامخلا مد :اولاقو اهمحلو اهقرم كلذكو «(1ع ةئاطصتق)
 يف برشو ٌلخلاب طلخو ةيقوأ هنم ذخأ اذإ دمجي نأ لبق طيبعلا يدجلا مد امأو .«لصأ هل سيلو
 ظ .ًاضيأ عفان هنأ اودهش موق َنإف ءانخسم مايأ ةثالث

 مدو ءاومعز اميف لبحلا عنمي ضئاحلا مد لامتحا : (5:هءامرو ه:عدمت) ضفنلا ءاضعأ

 عم زعاملا مد برشي دقو :(16 135:5062) لاهسإلا سبحي ةيلقم ةففجم ليألاو زعاملاو سويتلا
 . (هعدهل ةلمداادك) نيتيلكلا ةةاصح تتفي اففجم سيتلا مدو ءايراطنسود نم عفنيف ؛ ء لسعلا

 ةينيمرألا ماهسلا# ةرضم نم عفني اًولقم بنرألا وأ ليألا وأ زنعلا مد : (156 مهاكههك) مومسلا
 ٍبِلَكلا بْلكلا ةضع نم عفني بلكلا مد ًاضيأو .بلكلا بلكلا مد كلذكو .بارشب برش اذإ
 .هب نوفج ري اميف

 ديئاروية”١' :

 .ارفوزلا انركذ دنع يازلا لصف ىف كلذ عفانمب قلعتي ام ركذنو «'' ”ارفوزو ؟؟ءادحلا وه
 . نهد

 ةوقلا اهباشتم لجفلا نهدو .عورخلا نهدو ءركذ دق ناسلبلا نمهد فورعم : ةيهاملا

 يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري ()
 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا

 يناّسغلا لوسر نب. يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري ()
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف ذدمتعملا : عجاري ةرفإ
 .اقَّسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا
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 . قيتعلا تيزلاب هيبش وهو نخسأ لجفلا نهد ناك نإو «عورخلا نهد امهاوقأو «نالّلحم

 , ةثلاثلا يف ناسباي نازاخ" ييسانلا نهدو نسوسلا نهد ؛ ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 ةيناثلا يف راح '"سجرنلا نهدو «ةيناثلا يف نابطر ىلوألا يف ناراح مطرقلا نهدو ةرجنألا نهدو

 زوللا نهد كلذكو «نابلا نهد كلذكو «ةيناثلا يف بطر راح '”يريخلا نهدو ؛«ىلوألا ىف بطر

 ءًاضيأ لجرفسلا نهدو «ضبقلاو ديربتلا يف ةبراقتم «حافتلاو «درولاو «مركلا فارطأ نهدو ءّرملا

 ىوق بيرق سجرنلا نهدو «هنم نخسأو «هب هيبش ثبشلا نهدو «لادتعاب راح جنوبابلا نهدو

 جسفنبلا نهدو «ثبشلا نهد حولص سأرلل حلصي الف «ةحئار دحأ هنكل «ثيشلا نهد نم لاعفآألا

 لب «ناهدألا ةعنص انهه ركذن ال نحنو . للحم باذسلا نهدو ءام ديربت هيف نكلو «ضبق هيف سيل

 رادلا نهدو طسقلا نهد لثم ةريثك ةيودأ نم ةبكرملا ناهدألا ركذن ًاضيأ الو «نيذابارقلا ىف اهركذن

 . (156 مط د2ءدانص8) نيذابارقلا يف الإ اهعفانم الو اهذاختا ال 4 ناعشيش

 لجرفسلا نهدو حافتلا نهد يفو حّتفم ّرملا ًاصوصخ زوللا نهد :صاوخلاو لاعفألا

 نهدو .تاراخبلل للحم فئاكتلل ليزم «عاجوألل نكسم جنوبابلا نهد «ديربتو «ضبق ةّيصاخ

 رثكأ فرو اهيوقيو ءاضعألا دش سآلا نهد . عاجوألل نكسم جضنم ءاضعألل ّوقم نّيلم نسوسلا

 راغلا نهدك وهو ادج خفنلل للحم باذسلا نهد «ةبلحتملا داوملا عنميو « لجر مه سلا نهد نم

 يف عفان طسقلا نهد . حايرلا للحيو ةنمزملا (1طع مهندو) عاجوألا نانكسي امهالكو ءهنم نخسأو

 . ءاوهلاو رودقلا ةحئار بّيطيو ءابولا لاوحأ فالتخا

 نمهدو .هدوسيو هيوقيو رعتشلا تان دشن نمآلا نمهد .بلعثلا ءادل راغلا نهد : ةنيزلا

 عمشلاو نسوسلا لصأو ّرملا ًاصوصخ لسعلا عم زوللا نهد .رعشلا ىف بابشلا ظفحي طسقلا

 ىلع خوبطملاب يلط اذإ عفنيو «كلذ وحنو راثآلاو فلكلاو هجولا يف نضغتلا نم عفني باذملا

 ةراحلا قطانملا تاتابن نم وهو ءاهرهزل عرزت «ةينيمسايلا ةليبقلاو ةينوتيزلا ةليصفلا نم :نيمسايلا )١(

 ةرضحملا تويزلا هتافص يف قوفي يرطع تيز ىلع اهئاوتحال ةيرطع ةحئار هراهزأل . ملاعلا يف ةئفادلاو

 ةففجم هقاروأ .ةيسنرفلا روطعلا رخفأ ةعانص يف لخديو ةيملاع ةرهش هل يرصملا نيمسايلا تيز . ًايعانص

 ءطشنم «فيزنلاو مغلبلا لهسي هيلغم وأ نيمسايلا عوقنمو .مزيتامورلاو «سرقنلا جالع يف لمعتست

 سمش دمحأ «ًائثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .ةيسنجلا ةبغرلا ريثيو ءعادصلا جلاعيو

 . ١99١ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 «ءىَيَقُم وه .هراهزأو هتاليصب هنم لمعتسي «ةيسجرنلا ةليصفلا نم نيحايرلا نم تاتابن سنج :سجرنل' (0)
 يوادتلا .عرصلاو .يكيدلا لاعسلا جالع يف لمعتسي ؛ةرارحلل ضفاخ ءجنشتلل داضم «باصعألل ّرقم

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ :ًائيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب

 0١.

 ءرفصألا وه ةيبط ضارغأل لمعتسي يذلاو «ناولألا فلتخم رهز هل ءرفصألا روثنملا تابن :يريخلا (0)

 تالاح يف لمعتست امك بلقلل ةيوقم يهو .عادصلاو «ةيبصعلا مالآلاو ضارمألل ةّتكسم هراهزأ لمعتست

 ؛ًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابتلاب يوادتلا . ضاهجإلا تالاح يف ديفتو «لوبلل ةردم يهو . جئشتلا

 ١49١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ
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 ةبلحلا نهد . (756 12120 فلكلاو (156 !هداةلعم28) صربلل دّيج عورخلا نهد .ةلاخنلاو زازحلا

 . نيعلا رجاحم يف اصوصخو دسافلا نولل ديج

 نهد . يثولا مرول عفان زوللا نهد : (1طء 5ءالتنه عد ةصل طع ماكان ء5)روشبلاو ماروألا

 .اهليزيو اهللحي ةقيتعلا ةبالصلل نسوسلا
 ةظيلغلا (1ء مأ165) روثبلل عو رخلا نهد : (15ع ؟هسدهلك جهل طع انلهع55) حو رّملاو حا رجلا

 ليزي طسقلا نهد .حورقلا خرم عفني سالا نهد .ةفعسلل ةبلحلا نهدو «(1ط«1غط) برجلاو

 . ةعرسب (1طء1(عط) ةكحلاو (15«زاءط) برجلا

 ءايعإلا نم عفان جنوبابلا نهد .يثولل عفان زوللا نهد :(16 زهزه65) لصافملا تالآ

 .دربلا هبرض نملو ءاضنأ ثبشلا نهدو نسوسلا نهد «(156 ؟18(8ان©)

 نابرضو (156 طعد0ةعطع) عادصلا نم عفني زوللا نهد : (0عومم هز ؛طع طع90) سأ رلا ءاضعأ

 ريثك هلا زوللا نهد «نذألا ىف ريفصلاو (1ط6 نههن(ا5) نينطلاو (1طهططتسو ذه طع ءهه) نذألا

 ًادج دّيج درولا نهد ءاهيف نئاكلا دودلاو اهنينطو اهددسو نذألا يف هعفن ربكأو «فيطل عفنلا
 ىلإ وهو .مهملاو غامدلا ىوق يف ديزيو 156(2 5:ءاانه85) ماروألا روهظ ءادتباو غامدلا باهتلال

 بلغألاو ؛راحلا ندبلا دّربيو دربلا ديدشلا ندبلا نخسي هنأ «سونيلاج» يعدي كلذلو .لادتعالا

 راغلا نهدو .اهنْحسي ىتلا ةدرابلا نادبألا نم رثكأ اهل دعي ىتلا ةراحلا نادبألا نأ يدنع همكح نم

 عفان عورخلا نهدو :رازحلل عفان ةبلحلا نهدو . ةنمزملا سأرلا عاجوأل ناديج باذسلا نهدو
 . (8دموعطع) نذألا عجوو هيف ةنئاكلا (15عء وةت:ءالذظ895) ماروألاو نمارلا حورمل

 .ةدعملا ىلع ليقث لاحطلل ديج زوللا نهد : ءاذغلا ءاضعأ

 دق درولا نهدو .ناقلطي مطرقلا نهدو ةرجنألا نهد : (8:0ءا3ج) 0:عدصمت) ضفنلا ءاضعأ

 نهدو . يرارملا (16 لندم:506ه) لاهسإلا سبحي دقو «قالزإ ىلإ جاتحت ةدام دجو اذإ قلطي

 لوبلا رصحو (156 ععمع:8!) ىلكلا عاجوأل ديج زوللا نهد . عرملا بح جرخيو لهسي عورخلا

 مح رلا قانتخاو (106هلعن) مح رلاو ةناثملا عاج وألو (156 هداهنلدك) ةاصحلاو ([10ه1لنمع طع انتتهع)

 يفو :ًاناقتحاو ا ([016:21عن2) محرلا عاجوأ نكسيو ةدالولا لهسي نسوسلا نهدو .(6513[1115)

 رسعو هتاليبدو (1130م655 04 طع انأءانك) محرلا ةبالصلو اضيأ عفان ةبلحلا نهد . كلذ عيمج

 محرلا مامضناو (156 حهانق) ةدعقملا ماروأ نم عفني عورخلا نهدو . (0186هدلغب ذه 126هده) ةدالولا

 . (84ءا20ما(م515) هبالقتاو (قةلطعوانهم 01 126 11162105)

 نهدو «.درولا نهد نم ريخ ةلواطتملا تايمحلا يف جنوبابلا نهد : (15« [:ء:5) تاتمحلا

 ليجرانلا نهد هنزو فصن عم يدادلا نهد هنزو وأ لايس ّرم هلدب ناسلبلا نهد :لادبألا

 لدبو «راغلا نهد نسوسلا نهد لدبو «بطرلا تفزلا راغلا نهد لدبو «ءاقيتع اتيز هنزو عبرو

2000 

 راد ؛يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ- ؟لكأن اذام : عجاري .دنهلا زوج وه :ليجرانلا )١(

 /١41. « كو ريب .ةفرعملا
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 لدبو «شوجنزرملا نهد لا نهد لدبو ءهنم فعضأ وهو .«مطرقلا نهد ةرجنألا نهد

 «ناتكلا نهد وأ (”لجفلا نهد عورخلا نهد لدبو ١ جسفنبلا نهد وأ درولا نهد لا نهد

 . ناتكلا نهد يف ساكعنا ريغ نم

 : *”جاَرُد >

 سبيأو «فطلأو «لدعأو «تخاوفلاو جبقلا محل نم لضفأ همحل فورعم وه :ةيهاملا

 اهنم ةرارح لقأو «جّردتلا محل نم

 : مهفلا و (1طع طعونس) عامدلا يف ديزي. حب يراردلا محل : (0©:عدصت هأ طف طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 . ادج (16 ةمعرمم) ينملا يف ديزي جاّردلا محل : (1 عام 01عوطق) ضفللا ءاضعأ

 ظ :*ةيبك راد

 .ًادج ضباق يدنه رشق :ةيهاملا

 ٠ ضباق : صاوخلا

 بنجلا تال و (813 20 مأا/515) مدلا ثفنل دّيِج : (15مأئ 2017 018عههق) نسمنلا ءاضعأ

 نع وصلا يفصي و (1]2ءانقكإل)

 . (171هعر5 هأآ طع الا ءاغمألا حو رق نس عفتي : : (8«ىعاقتال 0182125) را ءافعأ

 ظ سراطبورد
 لقاو ةنم رغضأ ةتكل « سك رسلا ةينغي قيقفلا طولبلا رجش ىلع فتلي ءيش :ةيهاملا

 دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق اعابا تاتابنلاب يوادتلا .ةرضخلا ميدتسم عرفتلا ريثك يرجش تابن :ءانحلا )١(
 ١198١. «.ةيناثلا ةعبطلا ع ةيملعلا بتكلا 4 ضار

 ا ا 0 تع اذإف ها مي

 سمشلا علطمل حتفتت هراهزأو ءرفصأو « ضيبأ اهبلغأ «ناولألا دذدذعتم قاروألا ريبك وهو ةلينلا سئارعال

 ةيوشن زوذجلا هذهو . ةيسنجلا ةوقلل ًائدهم ءاتكسم ءًامونم لمعتست تناك ء«بورغلا دنع ضبقنتو

 «هئدهمإو ةكبم تا رش كانا اذه وف رخو . ةيسنجلا ةوقلا دومخو مقعلا ببست اهنأ دقتعملاو . ةيئاذغ

 ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو اميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا . باصعألل

 . 151١ ةيناثلا ةعبطلا «كتوريبو

 فرع «ةريغصلا قاروألا نم ةعومجم «ةيمحل ةيدتو هروذج «ةيبيلصلا ةليصفلا نم «ءيونس تابن :لجفلا (6)

 نول نسحي .فيطل نييلت عم حايرلا جرخي ء«مضهم «ةدعملاو ءردصلا يقني ءةنس يفلأ نم رثكأ ذنم

 نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيسنجلا ةوقلا ديزي لسعلاب هلكأ ءةرشبلا

 .149ا/ «توريب .ةفرعملا راد ,يوانضلا

 .ةيماعلاب جاجسحلا وبأ وه :جاّرُدلا (:)

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رّْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (5)

 .اوب زوج ةدام .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 . طولبلا سخرس وه : سراطبورد 053
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 . ةنفعم ةّوق عم ضبقو (811©) ةرارمو (©انصقء56)) ةفارح عم ةوالح هيف ةكبشتم لوصأ هلو ءايطشت

 . سباي ةرارحلا يوق راح : عبطلا

 . هتدحو هنيفعتل هب بهذيو هقلحيو رعشلا ققري : ةئيزلا

 ([56 ةوقللاو (156 هي جلافلا نم عفني هنأ موق معز :(156زه1515) لصافملا تالآ
 .ءاود نورشعو ةتس كلذو «لادلا فرح نم مالكلا رخا اذهف 126121 مدعهلالقلو)

 ءاهلا فرح يف مالكلا يف : سماخلا لصفلا
 : '7نوقيرافويه

 سيل هنأ الإ «قاّمسلاب لكشلا هيبش ةرمحلا ىلإ رفصأ ّبحو كّرفتم رهزو نابضق :ةيهاملا

 .هدحو هرهز ىلع رصتقي الو هترمث نم ىقسي :«سونيلاج» لاق : رايتخالا

 .اهرخآ يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 (1طع مانوا165) روثبلاو (8عومابعمأ هأ طع 58:ءالتصعك) ما روألل للحم : صا وخلا و لاعفألا

 . بيذم حّبفم فطلم
 لمديو ءرانلا قرح نم عفني هقرو دامض : (156 >هانه0ل5 ةهل اطع ناهء55) حو رقلاو حارجلا

 ةنّفعتملاو ةلّمرتملا (16اناه655) حورقلا ىلع رثنو ٌقد اذإو «ةئيدرلا حورقلاو ةميظعلا تاحارجلا

 ظ ا

 (5نوننعو) اسنلا قرعو (©60:218:3) كرولا عجو نم عفني :([طعزهادا5) لصافملا تالا

 .اسنلا قرع ئربي هنإف «ءالولا ىلع ًاموي نيعبرأ برش اذإ ًاصوصخ «بارشب ًاخوبطم
 لهسي هترمثو هتيصاخ وه ثمطلا راردإو لوبلا ردي : (5:>هرءاققل هءعقشق) ضففنلا ءاضعأ

 . (1ط6 طاةءلع طت1ع) ءادوسلا ةرملا

 .ربكلا لوصأ نم هنزوو ءرخذألا نم هنزو هلدب :لادبألا
0 

 حفلا رفصألا هنم «ةريثك فانصأ وهو .فورعم جليلهلا ::سوديروقسيدا لاق اب
 هنمو «عيمجلا ربكأ وهو يلباك هنمو «نمسأ وهو «جضنلا غلابلا وهو .يدنهلا دوسألا هنمو

 . فيفخ قيفد وهو « ينيص

 «بلصلا ئلتمملا نيزرلا «ةرضخلا ىلإ براضلا «ةرفصلا ديدشلا رفصألا هدوجأ :رايتخالا
 .راقنملا وذ ينيصلا دوجأو «ةرمحلا ىلإو ءاملا يف بسري «لقثأو «نمسأ وه ام يلباكلا دوجأو

 .ىمورلا يزاد ىمسملا تابنلا وه :نوقيراخويه )000(

 . [ةيصتتمةأ18 هطعطاتلو عاج مساب فرعي تابن وه : جليله ف
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 .يلباكلا نم ةدورب لقأ يدنهلا نإ :ليقو ءدوسألا نم نخسأ رفصألا نإ ليق : عبطلا

 ] . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب هعيمجو

 . اهنم عفنتو (156 غ19) ةّرملا ئفطت اهلك هفانصأ .: صاوخلاو لاعفألا

 .نوللا رفصي دوسألا :ةنيزلا

 ماذجلا نم ةعفان اهلك تاجليلهلا :(156 وتءاتنهىذ ةهل اطع مادكادلء5) روثبلاو ما ر وألا

 . (1 طع 1عم2051/)

 ًاضيأ عفنيو «لقعلاو ظفحلاو ساوحلا عفني يلباكلا : (0ععدهت هىاطع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . (1طع طعهلوعطع) عادصلا نم

 . الحك ليست يتلا داوملا عفدي دو « ةيخرتسملا نيعلل عفان رفصألا : (0هن132هدعدصو) نيعلا ءاضعأ

 (1طع مدلمتاهخنهم هأ اطع طعغدنت) ناقفخلا عفتني : (0عوصق ه1 طع عءطعو ردصلا ءاضعأ

 . ايرش (116 ])15الاد) شخوتلاو

 امهنإف ءنادوسألا ًاصوصخ ءاهلك ءاذغلا تالآ عفنيو ءلاحطلا عج ول عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 غبدلاب (ةهمامتع "لان) ةدعملا لمخ يّوقيو ماعطلا مضهيو «ءنايبرملا اصوصخو «ةدعملا نايوقي

 نم لعفي اميف فيعض ينيصلاو ءدوسألا كلذكو «ةدعملل ديج غاّبد رفصألاو ,«فيشنتلاو ةيقنتلاو
 . (1ط6 لهموإل) ءاقستسالا نم عفني يلباكلاو ( ةيئغت يلباكلا يفو .يلباكلا كلذ

 رفصألاو «نالقعي تيزلاب نيولقم يدنهلاو يلباكلا : (8:هءءامص ه2عدصك) ضفنلا ءاضعأ

 « ريساوبلا نم نم عفنيو «(156 0!ةءاع 0ذ1) ءادوسلا لهسي دوسألاو مغلب ليلقو ءءارفصلا لهسي

 جنلوقلا نم عفني يلباكلا نإ :ليقو .(156 مالهوم) مغلبلاو ءادوسلا لّهسي يلباكلاو

 عوقنم ريغو ءامهرد رشع دحأ ىلإ ةسمخ نم ًاعوقنم لاهسإلل يلباكلا نم ةبرشلاو «(156 همان«)

 . ءاملا يف اباذم اقوقدم رثكأو ةرشع ىلإ ىقسي دق :لوقأ رفصألاو ءرثكأ ىلإو :لوقأ . نيمهرد ىلإ
 . ةقيتعلا تايّمحلا نم يلباكلا عفني : (156 1817615) تاتمحلا

 : ١755" لاهو اَوُي ليه

 . ةلقاقلا نم فطلأ وهو اّرُي ريخ وه :ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 . فيطل : صاوخلا

 . ًادج ماعطلا مضهيو نيتدرابلا ةدعملاو دبكلا يّوَقي : ءاذغلا ءاضعأ

 : ''”ناشجرازه
 هبشت ةيبشخ عاطق اهنم ةلدايصلا دنع امو نوغاّبدلا اهلمعتسيو ديقانعلا هبشت اهترمث : ةيهاملا

 نانا نال فزد نر تامر نتاع: ل ا ناك ا )030

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا
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 ءافلا لصف يف ىصقتسم ًالوق هيف لوقنسو «ةرارم رهظي مث «خسم ةغضم لوأ يف وهو .خوخلا
 .ارشافلا انركذ دنع

 : ؟!)ايدنه

 يرجي وهو «قرولا قيقدو «قرولا ضيرع «نافنص وهو «يناتسب هنمو ءيّرب هنم : ةيهاملا
 ددسل هتعفنم يفو حيتفتلا يف هقوفي هنأ يدنعو ء«هلاصخ يف هنود اولاق امك هنكل ءسخلا ىرجم
 2 .ةيذغتلاو ةئفطتلا يف هنع رّصَق نإو «(11عمهانع ه65منءانهدك) دبكلا

 2 .اهّرمأ 56 ان دبكلل اهعفنأ :رايتخالا

 . ىلوألا رخآ يف بطر هبطرو .ىلوألا يف نمباي هسبايو «ىلوألا رخآ يف دراب : عبطلا
 لقأ يّربلاو «رثؤي ال ةرارح ليلق ىلإ هليمتف فيصلا يف هترارم دتشت دقو «بطرأو دربأ يناتسبلاو

 1 . قوقشخرطلا وهو ةبوطر

 هؤامو ءديدشب سيلو حلاص ضبق هيفو قورعلاو ءاشحألا ددس حتفي : صاوخلاو لاعفألا

  .ءالط هديربت داري ام ديربت يف بيجع «لخلاو جاذيفسألا عم

 . ([156 عمان7 سرقنلا هب دّمضي : (156زمز565) لصافملا تالآ

 ضايب ولجي يربلا ابدنهلا نبلو ءراحلا دمرلا نم عفتني : (0ءانلقع 018ة85) نيعلا ءاضعأ

 ظ . نيعلا

 ريعشلا قيكد عم هب دمضي : ( 1 هومز 24ه هه طع ءكعوؤ هءعدهك) ردضلاو سفنلا ءاضعأ

 هئام يف ربنش رايخلا للح اذإو «(156 طع3م#) بلقلا يوقيو (221مز[200ه 0( طع طعقمأ) ناقفخلل

 . (156 ةدبءالتصع هؤ طع مطهصتس») قلحلا مار وأ نم عفن هب رغرغتو

 نم وهو .(156 ؟ه.صةءط) ةدعملا يوقيو ءارفصلا ناجيهو يثغلا كسي : ءاذغلا ءاضعأ

 ليقو . يناتسبلا نم (126 ة؛هدصقعا) ةدعملل دوجأ يّربلاو «راح جازم ءوس اهب ةدعمل ةيودألا رايخ

 رئاس ررض درابلا رضي سيلو «ةقفاوملا ديدشف راحلل امأ ,ناك فيك دبكلا جازمل قفاوم هنإ
 . ةدرابلا لوقبلا فانصأ

 ةصاخو «(156 200ه:ج6ه) نطبلا لمع لخلا عم لكأ اذإ : (8: عاقل 6-20 ضفللا ءاضعأ

 . يّربْلا

 . (1ط6 ءم10 ؟ع/ءمو) ةدرابلا تايمحلاو (205[113) عب ول عفان : (16 [ثبءيو) تاّيمحلا

 ةّيحلاو ريبانزلاو ماوهلاو برقعلا عسلل هلوصأ عم ًاداّمض لعج اذإ : (156 مدن:هدو) مومسلا
 .قيوسلا عم كلذكو «عفن صربأ ٌماسو

 : تنويه

 دقو «سعارافسأ ىّمسي دقو «نايم هيّمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 .149١ا/ «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟ لكأت ادام : عجاري )0010(

 .194937 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام عجاري (؟)

 ؟4م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 تبني بارتلا يف ترمطو تعطق اذإ شابكلا نوزق نأ معز نم سانلا نمو « سوينقاوم ىمسي

 : نويلهلا اهنم
 لوقأ .يرخصلا الإ رهاظ ديربت الو ناخسإ هيف سيل ذإ لدتعم : سونيلاج» لاق : عبطلا

 .ًادج عاّذل ىعوتي نبل هيلع رهظيو هّرح ّدتشيو بلصي ذخأ املكو ةرارحلا نع دعبي ال

 (116 انانعمو) دبكلا ًاصوصخ ءاهلك ءاشحألا ددس حتفي ةيلاج هتوق :صاوخلاو لاعفألا

 . يرخصلا اصوصخ ليلحت هيفو «(156 ععد6:31 هدا6) ةيلكلاو

 . (5612862) اسنلا قرعو رهظلا عج ول هخيبط برشي : (1ط6زه1515) لصافملا تالآ

 هلصأ سفن كلذكو «لخلاب خبط اذإ هلصأ خيبط : (0عقسو ه1 طع طعد0) سأرلا ءاضعأ

 . 85[0062©) سرضلا عجول هلك دّيج هرزبو .

 . ةيثغت هيفو « (126 16163135) ناقريلا نم عفنيو (ليكلا قلع حتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 كلذ نوكي نأ ىسعو «لقعي هن هنأ «سفور» معز : (0>8رءاقمل 0ه1عقست) ضفنلا ءاضعأ ظ

 ءّيحيرلاو يمغلبلا جْنْلوقلا نم عفني هنإ :نولوقي بلغألاو «نّيلي هقولسم لوقي هريغو «هراردإل

 كلذكو لحلا رسل حر «هابلاو ينملا يف ديزيو ه هرسع نم عفنيو «لوبلا ٌردي هلوصأ خيبطو

 . ىلكلا ددس حتفيو «ثمطلا ٌردأ لمتحا اذإ هرزب

 لتقي نويلهلا خيبطو ءاليترلا ةشهن نم عفن بارشلاب خبط اذإ : (756 مهز5هد5) مومسلا

  .لاقي اميف بالكلا
 ظ : ١7 نامطره

 هشيشدو هقيوسو .ريعشلاو ةطنحلا نيب طسوتملاك وه لب «ريعشلا ةّوق هتّوق هّبح : ةيهاملا

 ظ . هشيشدو ريعشلا قيوس نم ضبقأ
 . ةبوطرلا ىلإ لدتعم : عبطلا

 .ًاعم ضبقو ليلحت هيفو «عذل الب فّمجي :صاوخلاو لاعفألا
 : ''”رساديطسفويه

 مدي هركذنو «ةضباق ةدراب هتراصعو «سيتلا ةيحل هل لاقي تابن ةراصع :ةيهاملا .

 . سيتلا ةيحل انركذ دنع

 . سبيلا ىلإ دراب : عبطلا

0 

 . ةبلاقصلا دالب نم لمحي ءدوعلا هبشي رطع وهو ؛ةرفصلا ىلإ هنأ الإ لفلفلا هبشي :ةيهاملا

 .نافوشلا وه :نامطره )١(

 نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .سيتلا ةيحل وه :ساديطسفويه (*)

 ا تل ل ا . توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب ىلع

 .ةلفيلقلا :هونره ()
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 . لدتعم : عبطلا

 . ةوهشلا يوقيو ءمضهلا ديجيو .ةدعملا يومي : ءاذغلا ءاضعأ

,.)0١ 
 هرقلوس  : ظ

 انركذ دنع هركذن رامحلا سْخ وه :«نينح» لاق . ىتشدلا لقبلا نم سنج وه : ةيهاملا
 .ءاكلا فرخ

 . ضبقو ليلق نيخستو فيفجت هيفو «بطر دراب :عبطلا
 .اومعز اميف لدتعم ضبق هيف : صاوخلا

 : ""97داهد تشه

 .راجتلا هفرعي يدنه دوع :ةيهاملا

 . سرقنلا نم عفنلا هتيصاخ : (5:هرءادصب ه2عدمك) لصافملا تالآ

 : ةسيره

 .فورعم خيبط :ةيهاملا

 . فاج هندب نمل قفاويو نمسي : ةئيزلا

 رشع انثا كلذو ءاهلا فرح يف مالكلا رخآ اذهف «ءاذغلا ريثك مضهلا ءيطب : ءاذغلا ءاضعأ
 .ءاود

 واولا فرح ىف مالكلا ىف : سداسلا لصفلا

 : ةمسو

 .لينلا قرو وه : ةيهاملا

 .ىناسارخلا هنسحأ :رايتخالا

 . سبيلا ىلإ ةيناثلا يفو ةرارحلا ىلإ ىلوألا رخآ يف ليمأ : عبطلا
 . ءالجو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

26 
 31 درو

 ضبق عم ةرارمو ضبقو ةفارح هيفو «يضرأ يئام رهوج نم بكرم فورعم :ةيهاملا

 عفنيف «ةفاطل هيفو ّرمو الح هلجأل يذلا ءيشلا ببسب ةرارح راسكتا هتيئام يفو ؛ةوالح ليلقو

 .ةيدوهيلا ةلقبلا :سولقره )١(

 .هونرهلا وه :ناهد تشه (؟)

 .درولا تيز اهنم صلختسي «ةنيزللو ءاهرهزل عرْزُت «ةيدرولا ةليصفلا سنج نم ةريغص ةرجش :درولا (5)
 لمعتست .يقشمدلا درولاو «يدلبلا درولا :وه يرطعلا درولا تيز اهنم صلختسي يذلا درولا عاونأ مهأ
 ؟لكأن اذام .لوبلل رذم هرامث بارشو .تالوكأملا معط نيسحتو .«تابارشلاو «تايبرملا يف هراهزأ
 .19937 :«توريب «ةفررعملا راد «يواننضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ
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 هترارم تلق سبي اذإف ءًايرط ماد ام تبغت هيف ةّرملا ةّوقلاو ءماكزلا ثدحي ام ًاريثكو ءهضبتق

 هلصأو ءراح نتنملا درولاب هنم ىّمسملاو .مهارد ةرشع نزو هنم برش اذإ هيرط لهسي كلذلو

 .اقرحم احرق رقاعلاك

 نوكي نأ بجي لوقيو ءانيلإ سايقلاب دربلا ديدشب سيل.درولا نإ :« «سونيلاج» لاق : عبطلا

 نم بكرم هنإ : :«سلوب» لاقو . فاجلا يف اميس ال ةيناثلا لوأ يف هسبيو : لوقأ . ىلوألا يف ًادراب

 . ةيناثلا رخآ يف لب «ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف درولا : «هيوسأم نبا» لاقو ضبقو ةرارح

 حتفم وهو :همعط ضبق نم ىوقأ هترارم نأل هضبق نم ىوقأ هفيفجت“ : صاوخلاو لاعفألا

 يذلا بغزلا كلذكو ءاضبق هيف ام ىوقأ هرزبو . (156 زنءالو»» طأل) ءارفصلا ةكرح دك الاعب

 شضبقأ سبايلاو . ليلحتلا عنم هضبق زواجي الو «ةنطابلا ءاضعألل ةيوقت هعيمج يفو ءهطسو ىف

 يمولقم ةراصع يه ةديجلا هتراصعو .كوشلاو ءالسلل بذج ةّوق هيف نأ ىعّدي دقو «دربأو

 . ىّبريو لظلا يف فمجيو ضايبلا ىلإ رافظألا
 وهو .ةفصلا هذه ىلع لوسغ هنم ذختيو مامحلا يف لمعتسا اذإ قرعلا نتن حلصي :ةئيزلا

 لبنس نمو ءالاقثم نوعبرأ هنم ذخؤيو .رمضي ىتح كرتيو ةوادن هبصي مل يذلا درولا ذخؤي نأ

 .طسقلا نم اهيف اوداز امبرو ءاراغض ًاصارقأ لمعي ليقاثم ةتس ّرملا نمو , ليقاثم ةسمخ بيبطلا

 :موق لاقو تل السغو ؛قناخملا يف ءاسنلا اهنلعج امبرو «نيمهرد نيمهرد نسوسلاو

 اق وكنب لمعتسا اذإ اهلك (1طع 777255) ليلاثلا عطقي هنإ

 اميس ال (16 010615) حورقلا نم عفتني : (156 ؟/0انصلك ه0 طع انلععك5) حو رقلاو حا رحلا

 هنأ موق ىعداو «ةقيمعلا يف محللا تبنيو «(16 عئماه5) نيباغملا يفو «ذاخفألا نيب ةيجحسلل

 .ًاقوحسم كوشلاو ءالسلا جرخي

 درولا نهدو . ًاضيأ هئام خيبطو هبطر عادصلا نكسي : (02عهصق هأ طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 يف ةعناملا ةبلاجلا هتّوق داضتل كلذ لعلو ءراخبلا هسبحل هسيطعت :موق لاق .هّمش لب سطعم

 ء(16 عدس) ةثللا دشي هرزبو «غامدلا راح وه نمل سطعم هسفنو «لوضفلا ةقيقدلا ةغمدألا .

 . (8ةمددعط#) نينذألا عاجوأ اضيأ عفنيو «خوبطمب هتقالس كلذكو

 كلذكو «ةرا ردنا نم (0مطغطةلستة) نيعلا عجو دك : (0ءدلدع هدودصو) نيعلا ءاضعأ ظ

 نم عفني امنإو .«ناعفان هتراصعو هنهد كلذكو «هب لحتكا اذإ ] نوفجلا ظلغل حلاص 0

 . ضيبلا هدئاوز هنم عطقأ اذإ دمرلا

 ءامو هتراصعو ء« يشغلا نم عفني عّرجت اذإ درولا ءام : (15:2همعاقصب هروههق) ضفنلا ءاضعأ

 .هعامقأ كلذكو ءّمدلا ثفنل دّيج هناصغأ

 «نيبلجنلجلا وهو ءةدعملا لسعلاب هابرم يّوقيو .ةدعملاو دبكلل دّيج درولا : ءاذغلا ءاضعأ

 درولا نهدو ( (117ءاصعوو ه1 طع ةغهدحةعط) ةدعملا ةّلب نم ناعفان هتراصعو درولاو . مضهلا ىلع نيعيو

 عفان هبارشو هسفن درولاب ةدعملا ءالط كلذكو «(1ء 5:ههد2ءط ذصقةمصتةهه) ةدعملا باهتلا ءئفطي

 . ءاخرتسا هتدعد: , ٠. نمل“



 5“ واولا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ةشيرب اهيلع ايلط (126 ةطاتك) ةدعقملا عجو نكست : (1 عومام2 ه7 هدودمك) سفنلا ءاضعأ

 نقتحيو «ميقتسملا يعملا عاجوأل عفان وهو «هسباي خيبط كلذكو «ةرارحلا نم محرلا عجوو

 ىلع مونلاو . كلذل برشي هبارش كلذكو «(156 انلهعم ه, طع زهاءءان65) ءاعمألا حورقل هخيبطب

 ةرشع هنم مهارد ةرشع زو لهسأ امبر يرطلاو ء(16 ةممءانا) ةرهشلا عطقي هنم شورفملا

 . نطبلا لهسي درولا نهدو «لهسي ال سبايو « سلاجم

 ظ ظ ا

 لوصألا هذه ىلعو هايملا يفو «ضايحلا يف هرثكأ تبني يدربلاك تابن لوصأ :ةيهاملا
 :لوقي «سونيلاج»و «فيرح داح وهو «بيط ليلقو «ةهيرك ةحئار هيف «ضايبلا ىلإ دقع
 هبشي هقرو :«سوديروقسيد# لاق .اسريإلاو دنوارزلا ةّوق نم ةبيرق هتّوقو ءهلصأ الإ لمعتسي ال

 ةكبتشم اهنأ ريغ «هلوصأ نم هبشلا يف ةديعبب تسيل هلوصأو .قدأو لوطأ هنأ ريغ ءاسريإلا قرو
 ءىه ام نضانبلا ىلإ اهتول دقع اهرهاظ قو .ةجوعم اهتكلو. ( ةميقتتيامب كيلو نضع اهضعب
 يىهو «شيقلج اهل لاقي دالب نم بلجي ةفصلا هذه ىلع يذلاو ةحئارلا ةهيركب تسيل ةفيرح

 ايلع الاغرا هل لاقي يذلا حولا نم رخآلا عونلا نأ «يسلدنألا فسوي» انربخأ :ًاضيأ لاقو نيرسنق

 سلة الا دالب نم بلجي

 ناك ام جولا دوجأ : «سوديروقسيد» لاقو .ةحئار هبيطأو هؤلمأو هفنكأ هدوجأ :رايتخالا

 . ةحئارلا بّيط ًائلتمم لخلختم الو لكأتم ريغ ًافيثك ضيبأ

 . طسولا ىلإو ةيناثلا لوأ يف سباي راح : عبطلا

 نأ «سونيلاج» دنعو «حّبفم عذل الب ولجي فطلم حايرلاو خفنلل للحم :صاوخلاو لاعفألا

 ا يلع نيس سر ودل اسس ير
 :ضردلاوووبلا جر عدو وللا ىلتو "سيلا
 00 أضيأ هخيبطو لضعلا خدشو م 0 | نم عفان :(12ءزهز5:5) لصافملا تالآ

 .ابورشمو

 ناسللا لقثل دّيج وهو نسلا عجو نم عفني : (02عدصم هز طع طعد0) سأرلا ءاضعأ

 . (11عو07عمعوقك 01 1052811)

 امهيف اضوضخو «ضايبلا نم عفنيو .ةينرقلا ظلغ ققدي : (٠0هنلد2 ه:عده5ك) نيعلا ءاضعأ

 .رصبلا ةملظ ولجيو .هتراصع

 . (1طعء ءطع5ا) ردصلاو بنجلا عج ول ديج هخيبط : (0:عودم5 ه[ طأ؟ ل650 ردصلا ءاضعأ

 ةدعملا يوقيو اهيوقيو درابلا (6531312818) دبكلا عجو نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 (15ء ةمانءم) لاحطلا رمضي لب .(16 ةماوءم) لاحطلا ةبالص نم عفني و «(1طع ةهدصقعاط)

 . (12« ة:همتقعط) ةدعملا يّقني رو + اح

 . 125 م56002مز03 مسأب فرعي ام وهو :حو )0010
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 محرلا عجول مفاد هخيبطو .قتفلاو صغملا نم عفني : (8::هءءادصب هءعمص5) ضفنلا ءاضعأ

 يف ديزيو ءموق هركذ اميف لوبلا ريطقت نم عفنيو «ثمطلاو (16 انءكصع) لوبلا رديو «(126 اناءوانق)

 .دربلا نم اهجحسو يعملا عجو عفنيو .اهتوهش حّيهيو 2156 32مطخمن513) هابلا

 > ظ . ماوهلا عسل نم عفني : (6 720150125) مومسلا

 هنزو «(156 ةماءءم) لاحطلاو (15عءانا»ءم) دبكلل هتعفنمو حايرلا درط يف هلدب :لادبألا

 .دنوير هنزو ثلث عم ًانومك
 :"سْرَو

 هنإ لاقيو ؛نميلا نم بولجم وهو «نارفعزلا قيحس هبشي ءىناق رمحأ ءيش : : ةيهاملا

 - .هراجشأ نم تحني

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ضباق : صاوخلاو لاعفألا

 ا نم عفن برش اذإو «(156 230858) شمنلاو طع اعهلقك فلكلا نم عفني : : ةنيزلا

 . (1طع مانكأن165) روثبلا نم عني : (1طع ةدبءالذ 2ع 320 طع مانكأان165) ر وثبلا وما ر وألا

 ةكحلا و (1طع !(عط) برجلا نم عفتني :(156 هواتسلك ةسح اطع انآهع55) حو رقلاو حا رحلا ظ

 . (1طع مادجون:ه22) ابوقلاو (1طع 27ةحن5) ةفعسلاو (1طع 1ءط)

 َ : حسو

 نوكي يذلا مامحلا خسوو ءرضخألا هدوجأو «ةيناثلا رخآ يف نخسم روكلا خسو : عبطلا

 نيعراصملا خسوو «مامحلا خسو نم بيرق ًاضيأ نيعراصملا خسوو «لادتعاب نخسي هناطيح يف
 يناثلاو .رابغلا هطلاخيو «تيزلاب اونهدا دقو مهنادبأ ىلع عمتجي يذلا وهو ءامهدحأ :نافنص

 - .بعلملا ضرأ ىلع عمتجي يذلاو «مهقورعو «ةرخبألا نم ناطيحلا ىلع عمتجي يذلا

 بذجيو لادتعاب ولجي روكلا خسوو «لادتعاب جضنيو للحي امهالك : صاوخلاو لاعفألا

 . كوشلاو ءالسلا بذجي هلكو ءادج

 . ةفشلا قاقش ىلع ىلطيو سحادلا نم نذألا خسو عفني : ةنيزلا

 5556 خسوو اجا للحي : (156 ةجءالتنمعد ههه اطع مانقندلء5) روثبلاو ماروألا

 . طقنتلل مامحلا خسوو . (1ع ددبءاتنمهد ه1 دمهعتستم) يذثلا ماروأل ديج

 دنع ىطغم نرق اهترمث ءدنهلاو ةشبحلاو برعلا دالب يف تبني «ةيشارفلا ةينرقلا ةليصفلا نم تبن :سرولا )١(
 ةدام ىلع هئاوتحال ةيريرحلا سبالملا نيولتل لمعتسي .ليلق بغز هيلع دجوي امك «ءارمح ددغب هجضن
 ناك .ةيسنجلا ىوقلا جّيهي هب ةغوبصملا بايثلا سبل نأ ةميدقلا تافارخلا نمو «جنيتار ىلعو ءارمح

 ةبغرلا ةراثإو «ىصحلا جالع يف بارشك هعوقنم وأ هيلغم ديفيو .«فلكلاو برجلا جالعل لمعتسي ًاميدق
 سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .طّشنمو شعنم بارش وهو «ةيسنجلا

 ١49١. «ةيناثلا ةعيطلا .,توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا
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 خياشملا حورقل عارصلا ناطيح خسو : (156 >هانسلك ةهل اطع ان10655) حورقلاو حارجلا

 .ًادج ابوقلا ولجي روكلا خسوو «جوجشلاو
 اذإ (5كدانعه) اسنلا قرع نم عفان نيعراصملا نادبأ لا : (1طع ]ز5(012) لصافملا تاللآ

 . ''”وجاربلا رجحت عفنيو «مهرملا ىلع انخس عضو
 ا

 . (126 ءالع) نيعلا تاحارجل عفان ناشرولا مد : (0هنلق 02مقهق) نيعلا ءاضعأ

 . (76 كنوموانمم) مضهلا ريسع همحل : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طو 260همءم) نطبلا لقعي همحل : (8:«ىءاقتمإل 018355) ضفنلا ءاضعأ

 ظ ل

 وهو «سأرلا ريغصلا بنذلا ليوطلا صربأ ماوسو غزولا لاكشأ نم ميظعلا وه :ةيهاملا

 «لرولا فلاخي هبنذو هندبو هسأرو «ةيدابلا يف الإ 0 املق وأ ءنوكي ال ٌتضلاو «ّبضلا ريغ

 . هعئابط يف هبراق امبرو

 .ًادج محللا راح : : عبطلا

 همحش ةّوقب نمسمو «(186 230358) شمنلاو (156 !3180 فلكلا نم عفان هلبز :ةنيزلا

 . ءاسنلا نم تاقبط همحلو

 . كوشلاو ءالسلا بذج ةّوق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 . ليلآثلا علقي هليز قوحسم : (156 ة:ءالنمع5 250 طع مانكاانلء5) روثبلاو ما روألا

 .لاقي اميف نيعلا ضايب نم عفني ٌبضلا لبز ٍِض هلبز :(00هداد ه:عد55) نيعلا ءاضعأ

 : مدولا
 :فدضلا ره": ةيهاملا
 . كوشلاو ءالسلا بذاج :صاوخلا

 فرح نم مالكلا رخآ اذهف .ةقلعتملاو ةزوكرملا (16 "2:5) ليلآثلا علقي هقوحسم : ةئيزلا

 .ةيودألا نم ءايشأ ةينامث كلذ ةلمجو ءواولا

 يازلا فرح يف مالكلا يف ماعلا لصفلا

 ظ : ** ليبجنز
 ىلإ اهنول ءدعسلا لوصأ لثم راغص هلوصأ ليبجنزلا ::سوديروقسيد# لاق :ةيهاملا

 )١( عباصألا لصافم :مجاربلا .

 .مامحلا ههبشي ريط :ناشرو (؟)

 . /ةققمانق مسأب فرعي نآأويح وه :لرو (9)

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ناهبحلاو ؛ناجنلوخلاو «مكركلا «ةديدع عاونأ هنم رمعم تابن :ليبجنز (4)

 .1491 «تريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو
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 لصأ وهو «لفلفلا ةفاطل هل سيل نكلو «ةحئارلا بّيط لفلفلا معطب هيبش اهمعطو « ضايبلا

 ءايشأ يف هقرو ةيحانلا كلت لهأ لمعتسيو . . يقطيدولغرط ىّمست عضاوم يف نوكي ام رثكأ «تابن

 ىمسي عون ليبجنزلا نم :لاقو .خيبطلا يفو ةبرشألا ضعب يف باذسلا نحن لمعتسن امك «ةريثك
 راغصلا عيبانيلاو ناردغلا يف تبني ماع اذهو «كلفلف ناتسربط لهأ هيّمسيو «بلكلا ليبجنز

 ناصغأب هيبش قروو ناصغأ هلو ءالوط ةبكرلا غلبي دقع وذ قاس هلو «نايرجلا ةئيطبلا هايملاو

 تسيل ؛ةبيط اهحيرو لفلفلا لثم معطلا ةفيرح «معنأو ًاضايب ّدشأو ربكأ اهنأ ريغ «هقروو عنعنلا

 ىلإ اهضعب ةعمتجم قرولا لوصأ نم اهجرخم ءراغص نابضق يف ةتبان راغص رمث هلو «ةرطعب
 ؛ةيلضفلا هتبوطرل لكأتلا ليبجنزلل ضرعي :لاقو .فيرح ًاضيأ وهو ءدوقنعلاك مكارتم ضعب
 .ايسيفايلاو لدرخلاو فرحلا يف امك ًاضيأ هتفاثكل كلذو «لفلفلا ناخسإ نم ىقبأ هناخسإ كلذلو

 . ينملا ديزي اهب ةيلضف ةبوطر هيفو «ةيناثلا يف سباي «ةثلاثلا رخآ يف راح : عبطلا

 ؛ةيلضفلا ةبوطرلا نم هيف امل نامز دعب الإ نخسي الو ةيوق هترارح :صاوخلاو لاعفألا

 .رثكأ فجيو ةيلضفلا هتبوطر ضعب لسعلا ذخأ يّبر اذإو «خفنلا لّلحي نّيلم يوق هناخسإ نكل

 سأرلا يحاون نع ةبوطرلا ولجيو ظفحلا يف ديزي :(0:عهم5 هاطع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . (6طقضمت) قلحلاو (1طع طعد0)

 الحك ةيوطرلل «(1023اعمووو ه؛ طع ةزنعطق) نيعلا ةملظ ولجي : (0ءن18: هءعوصم) نيعلا ءاضعأ

 .ًابرشو

 ةلب فشنيو (156 5(هطصقعط) ةدعملاو (1ع انامء0) دبكلا درب قفاويو مضهي :ءاذغلا ءاضعأ

 .هكاوفلا لك أ نم (16 طانتسمانت5) تابوطرلا نم اهيف ثدحي امو (18/ءمعوو 0, طع ة:هصقءط) ةدعملا

 لاق « انفخ انييلت نطبلا نّيليو (1طعةمطعملن512) هابلا حجيهي : (8:>هرءاقمب 0ه:عوم5) ضفنلا ءاضعأ

 . هعقتي (1151010 طدصتمان:5) جزل طلخ قالزإو مضه ءوس نع ناك اذإ :لوقأ .كسمي لب :«يزوخلاا»

 . ماوهلا مومس نم عفني : (1طع ممزؤهم5) مومسلا

 :بطر افوز

 لكلام نكش ردمترو ؛ةينيمرأب نأضلا تايلأ فاوصأ ىلع عمتجم خسو وه : ةيهاملا

 .كانه تمّوقو تخبطف ةلايس تناك امبرو «اهتانبلو اهاوق ذخأيف «ةّيعوتي
 . ىلوألا يف بطر ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . للحم جضنم : صاوخلا

 دّمضت اذإ دبشدلاو ةبلصلا مار وألا للحم : (1طع 5:ءالتص عد ةصل طع مادكذاتلءد) روثبلاو ما روألا

 . وضعلا هب

 نم عفنيو ءًابرش هعفنيو .(156 :ماهم5) لاحطلل داّمض قروبلاو نيتلا عم وه :ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع لعمموإل) ءاقستسالا

 محرلاو (156 120062 ةناثملا لا يف يتلا تابالصلا للحي :ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع ععمع:] مدلعد) ىلكلا ةدوربو اهتدورب نم عنيف ( (186 اناعكنق)
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 : سباي افوز

 . يناتسب هنمو «يلبج هنم :ةيهاملا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . رتعصلاك فيطل : صاوخلا

 .هجولا يف راثآلا ولجي هب رّمغتلاو «نوللا نسحي هبرش :ةئيزلا
 ةبلصلا (1ط6 ة8ءاان283) مار وألا للحي : (15ع ةدءالتنص عد ةصسل اطغ ماد56ن165) روثبلاو ما ر وألا

 . بارشلاب ايقس
 عم هخيبط راخبو «نسلا عجو كيس لخلاب هخيبط : (0:عومك ه؟ طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 . عمق يف ذخأ ذإ نذألا يود نم عفان نيتلا

 . نفجلا تحت تِّيملا مدلاو ةفرطلا هب دّمضي مث خبطي :(0هادا3: هءعدصو) نيعلا ءاضعأ

 وبرلا نمو (1ءانده8) ةئرلاو (156 ط650 ردصلا عفني : (0عوص5 06 56 هطء50) ردصلا ءاضعأ

 ةبلصلا ماروألا نمو «كلذك لسعلاو نيتلاب هخيبطو .نمزملا (156 ههانعط) لاعسلاو (156 ةفاطس#)

 . نطبلا قانخنا نم اضيأ عفان هب رغرغتلاو «باصتنإلا سفنو (156 طق10 5»ءالنه85)

 ابوك هعفنيو «لاحطلل دامض قروبلاو نيتلا عم وه : (1865مز12105] 018385) سفنلا ءاضعأ

 . (16 ل2هموإب) ءاقستسالا نم عفني رو

 اذإو ناديدلاو عرقلا تبحو (156 مطاءعم) مغلبلا لهسي : (8:261ءاة:1 0:عد25) ضفنلا ءاضعأ

 . هلاهسإ يوق اسريإو انامدرقب طلخ

 : "!وابنرز

 دالب نم بلجي ربغأ نول وذ «ةّيرطع لقأو مظعأ هنكل ءدعسلا هبشي تابن لوصأ :ةيهاملا

 . نيصلا

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 . حايرلا للحي : صاوخلا

 . لصبلاو موثلاو بارشلا ةحئار عفدي نمسم : ةنيزلا

 . بلقلا حرفم : (0عدصو ه5 ط6 هد650 ردصلا ءاضعأ

 . (156 ؛ههنا) ءيقلا سبحي : ءاذغلا ءاضعأ

 . 17 دلك هر اطع ناعصتعمو) ماحرألا حاير نم عفنيو « نطبلا لقعي :(126زهذ»ا ضفنلا ءاضعأ

 .راودجلا براقي ىتح ادج ماوهلا غدل نم عفني : (126 مه155ه5) مومسلا

 فصنو ءيّرب قوقشخرط هنزو يثلثو «ءجنورد فصنو هلثم ماوهلا غدل يف هلدب :لادبألا

 .جرتألا ٌبح هنزو

 .روفاكلا قرع وه :دابنرز )١(
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 : "27يالكلا ليبجنز

 :ةرفم دكا هلأ الإ «كالخلا قروك ةقروو املا: قله وهو :ةفورعم ةلكر :ةيفاملا
 . بالكلا لتقي ليبجنزلا معط هل رمح هنابضقو

 . ىلوألا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 256 شمنلاو (156 هله فلكلاو هجولا يف راثآلا ولجي هرزب عم ًاقوقدم هيرط :ةئيزلا

 . قيتعلا ههطصققط)

 ([ةةه4 ةبلصلا ماروألا للتحي هّيرط : (156 5»النمود ةصق اطء مانكانلمد) روشبلاو مار وألا

 ظ . هب دمضو هرزب عم قد اذإ ة»ءالنه8و)
 : قبثز ٠ج -«

 بهذلا جارختسا «رانلاب هندعم ةراجح نم جرختسم هنمو :هندعم نم ّقتشم هنم : ةيهاملا

 لب «رفجنسلا نول ىف وهف-ءيجح وأ بارت هب طلتخي ال  ًايفاص ناك اذإ  هندعم ةراجحو ةضفلاو
 جرختسم هنأل كترملاك عونصم هنأ ةريغو «سونيلاج» نظيو .هقحلي الو .هنول يف رفجنسلا

 نظيف ءرفجنسلا هبشي هرجح رهوج نألو «كترملاك ًاعونصم بهذلا نوكي نأ أذإ بجيف «رانلاب
 لمعي رفجنسلا لب كلذب سيلو ءدعصيف ءاهيلع دقوم ةنيطم ردق يف رفجنسلا نم لمعي امنإ هنأ

 رهوج وه يذلا يندعملا رفجنسلا نم جرختسي امك هنم جرختسي نأ نكمي مث «تيربكلاب هنم

 ظ ::قبق ملا

 . ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 . ضباق هدعصم : صاوخلاو لاعفألا

 اا .درولا نهد عم نابيصلاو لمقلل ةيودأ هنم لوتقملا : ةنيزلا

 عمو .درولا نهد عم برجلل هنم لوتقملا : (1طع ؟هاتصلد 250 طع ان16ع35) حورقلاو حارجلا

 . ةئيدرلا حورقلاو برجلا ةيودأ

 :.ةايعالا كبشتو ةشعرلاو جلافلا ثدحي هراخب : (12ءزهزه(5) لصافملا تالآ

 .هب رخب اذإ مفلا رخبي هناخد .عمسلا بهذي هتاخد : (02عدمق هؤ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 .رصبلا بهذي هناخد : (0هد12: هنعدم5) نيعلا ءاضعأ

 ىقسي نم سانلا نم نأ .«يطايتحالا سلوباا ركذ : (18::ىءادص' هءعودصمت) ضفنلا ءاضعأ

 . سواليإ يف هلوتقم
 نبللا برش ّيوقلا هجالعو عيطقتلا ةّدشل لاّتَق قبئزلا نم دّعصملا : (1طع م015055) مومسلا

 لكأي هنإف .هلقثب لتقي لوتقملا نإ : مهضعب لاق .هيف هل ةبرجت ال هنأ ركذ «سونيلاج»و .ءيقلاو
 . تاّيحلاو ماوهلا هناخد نم برهيو ءرافلا لتقي وهو « لصحم ريغ مالك اذهو ء.هلقثب هاقلي ام

 . يمورلا لفلفلا وه : بالكلا ليجنز )010(
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 . هع

 دنقلقلاو سيدقلقلاو رفصلاو رضخلاو رمحلاو ضيبلا تاجازلا نيب قرفلا :ةيهاملا
 هذهو «ّلحلا لبقت ال راجحأل ةطلاخم ّلحلا لبقت رهاوج ىه تاجازلا نأ ءراطقلقلاو يروسلاو

 وه سيدقلقلاو ءرفصألا وه راطقلقلاف ءتدقعناف :ةلاتس تناك دق رخعلا ]بقع هاوي سفن

 الإ .خبطلاو ءاملا يف لحنت اهلك هذهو .رمحألا وه يروسلاو ءرضخألا وه دنقلقلاو .ضيبألا

 ّلكو ءاخابطنا ّدشأو رفصألا نم اداقعنا ّدشأ رضخألاو .داقعنإلاو دّسجتلا ديدش هنإف «يروسلا

 رمحألا جازلا نأ «سونيلاج» مهو ىلإ قبس دقو .هنول هبشي امم ادحاو عبطلا يف هبشي هنإف «جاز
 .رظن اذه يفو .هنم رثانتم رمحأ جاز هيلع لمتشا دق َةّرَم اراطقلق ىأر ذإ راطقلقلا نم دلوتي

 .ىوقأ يسربقلا نيعلا ضارمأ يف نكل .يسربقلا نم ىوقأ يرصملا رضخألا :رايتخالا
 .راطقلقلا اهلدعأو ءهرضخألاو سيدقلقلا اهفطلأو .,فطلأ قرحملاف .ىوقأ قرحملا ريغو

 ةّوق نم ةبيرق ةيبهذ تاعيملت هيف يذلا جازلا ةّوقو .ءاملا يف ّلحني ال كلذلو .ءيروسلا اهظلغأو
 ىمسملا ربحلا جازو .قيتعلا ريغلا يقنلا يساحنلا تّتفتلا عيرسلا راطقلقلا دوجأو ءراطقلقلا

 رصم نم لمحي ام يروسلا دوجأو .راطقلقلاك هتوقو عملي هتيبهذ يذلا بلصلا هدوجأ ةريحس

 .همش كلذكو .هضباق قاذملا مهز .ةريثك فيواجت اذ نوكيو داوس نع تتفتيف

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 نم ًاعذل ّلقأ رمحألا جازلاو ,ةشيركشخلا ثدحي قرحم اهلك :صاوخلاو لاعفألا
 . ضبقلا لدتعم راطقلقلاو «عيمجلا صبقأ ةفلاسألا جازو «راطقلقلا

  ماروألاو ةرمحلا نم عفني راطقلقلا :(156 55ءالندود دم4 اطع مانقاانلعو) روثبلاو مار وألا
 . ةيعاسلا

 بطرلا برجلا نم عفنت اهلك : 156 ؟هانملك ةهل اطع نلمعت5) حورقلاو حارجلا

 . قّرحتلا علقيف روصانلا يف لئاتف اهنم لمعي دق اهرئاسو راطقلقلاو ةفعسلاو «(840156 5635165)

 . (5كدانع) اسنلا قرع نم عفنيف ءرمخلا عم هب نقتحي يروسلا : (16 زهذ»15) لصافملا تالآ

 عفنتو «راطقلقلا ةصاخو فاعرلل فنألا يف عفني : (0عمهذ هك طع 5620) سأرلا ءاضعأ
 نذألا يف تلعجو لسعب ةليتف هب تول اذإو ,(756 عسست) هللا يف ةئيدرلا ماروألاو ةلكآلا يف اهلك
 عنميو «خافنمب اهيف خفن اذإ كلذكو ءاهيف ةذملاو نذألا حورق نم عفن .(156 انلوعت5 ه, طع ةة)
 قرحملا جازلاو «ةكّرحتملا سارضألاو نانسألا ّدشي يروسلاب فورعملا رمحألاو . نانسألا لكأت
 يطوريقلا عفنيو .عدفضلا نم عفن .(156 هههد© ناسللا تحت عضوو ناجنروسب عمج اذإ
 . امهحرقو (1126 20115©) فنألاو مهلا يف ةلكآلا خف رمحألا ًاصوص هنم ذختملا (12ز9ن197)

 نوفجلا ةبالص نم عفني ًامومع هريغو اصوصخ راطقلقلا : (0ءاد13: 0:8285) نيعلا ءاضعأ

 .اهتتوشخو

 . كنزلا تافلس وه :جاز )000(
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 . لتق امبر ىتح (1طعادده) ةئرلا فقجي : (18عدمزعدغم5/ هءودصك) سفنلا ءاضعأ

 . (1طع انه8) ةئرلا هفيفجتل ةّيمس ةّوق هيف : (156 م015085) 1 ومسلا

 3 ير

 .رمحأ هنمو ءرفصأ هنمو «رضخأ هنم .«يندعم رهوج : ةيهاملا

 حّرستملا رفصألا هدوجأو «تيربكلا ةحئارب هباشملا قحسنملا صبرتملا هدوجأ :رايتخالا

 . رفصأ قلط هنأك ءاهقيقرلا يحئافصلا يبهذلا ينمرألا

 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 .نويقدلقلا نم دوجأ هنم رمحألاو ءعاذل نّمعم اهلك :صاوخلاو لاعفألا

 . بلعثلا ءادل جنايتيرلا عم وهو ءرعشلا قلحي :ةئيزلا

 (156 تاحارجلا ىلع محشلاب عضوي :(156 *هانهل5 ةم4 طع اناهعم5) حورقلاو حارجلا

(178:011205 . 

 (156ذاعط) برجلل نهدلاو محشلا عم : (756 5«ءالنمود هصف اطع ماندةناع5) روثبلاو ماروألا

 تفزلابو .مدلا راثآاو «لمقلل ّرملاب خطليو دلجلا قرحيو نفعلاو ةبطرلا (126 88:نو) ةفعسلاو

 . (756 ان©) لمقلل تفزلاب لمعتسي دقو «رافظألا راثآل

 رمحألا نم فوفو  «هنم لختملا يطوريقلا عفني : (02عمص5 ه1 طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 .امهحورقو مفلاو فنألا يف ةلكآلا

 عم رخبيو .«لسعلا ءامو ىلامرو نيحيقتملل ىقسي : (1265مزئ0259[2 هءعدصق) سفنلا ءاضعأ

 .وبرلا تط يف لخدي دقو . حيقلا ثفنو نمزملا (1طء ءهادعط) لاعسلل جنايتيرلا

 ةدعقملا ىف ريساوبلاو روثبلل درولا نهد عم خطلي : (8:>ىءاممصب هءعدهمت) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع مااع5و 12 طع ةطانك)

 . لتاق دّعّصملا : (1ط6 مهزؤهدو) : ومسلا

 20و و

 ءكِهَس كسم ةحئار لثم «هتحئار يف مهز «هلكش يف يجنفسإ :ةسمخ هفانصأ :ةيهاملا

 فوصلاب هبشيو «يريفرف يدروو ةحئارلا يبلحط نّيل ليوط فيفخ يجنفسإو يلحاس فيثك وهو

 . .هل ةحئار ال نطابلا نشخ رهاظلا سلمأ لكشلا يرطف سماخو «فيفخ «خسولا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 .هريغ نم فطلأ ثلاثلاو ءقرحم لاج خاسوألل قنم :صاوخلاو لاعفألا

 عفنيو «رعشلا قلح يف لمعتسي يرطفلاو «بلعثلا ءادل ثلاثلا ًاصوصخو ةقرحم :ةنيزلا

 )١( رصانعلا نم هريغب ًاجوزمم ةعيبطلا يف دجوي ةحئارلا ميدع يندعم هبش رصنع :جينرزلا .
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 .(1طع ةعه2ع) ةينبللا روثبلا ةيوذأ ىفو «تاللوسغلا ني نالخدي نايجنفسإلاو لاقي اميف قهبلا نم

 .رعشلل :قالح ىفابلاو ءهجولا كس راثآللو (15ء اهله فلكللو

 ديدش ةلمجلاب وهو «نانسألا ءالجب قفوأ سلمألاو : (02عدصق ه4 طع طع2ل) سأرلا ءاضعأ

 .ناتسألل

 يدرولاو ةيرامسملا ماروألا ىلع سلطمألا : (156 5.ءااندعد هم طع مادكنانله5) روثبلاو مار وألا

 . ريزانخلل

 ًاصوصخو «يباوقلاو حّرقتملا برجلا عمتي : (156 ؟نهانصلك هه طع انلدعتو) حورقلاو حارجلا

 .نايجنفسالا

 ظ .درولا نهدو عمشلا عم سرقنلل يدرولا :(72610185) لصافملا تالآ

 . ءاقستسالاو لاحطلل عفان ئدرولا : ءاذغلا ءاضعأ

 ةناثملا لمر ةيقنتلو لوبلا رسع نم م هنم يدرولا : (8:هءادم 0:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 . ىلكلا عجوو (156 0130065)
 : 13 لا

 . جنداسلا ةّوق هتّوق نورخآلا لاقو «جاديفسإلا ةّوق هتّوق موق لاق :ةيهاملا

 ريغ نعف كلذ ريغ نم ليق امو. «ةيناثلا رخآ يف امهنأكو سباي راح هنأ ّمصألا :عبطلا

 . ةفرعم

 . هضبق نم ىوقأ هنذج رخآلا دنعو «هبذج نم ىوقأ هضبق مهضعب دنع :صاوخلاو لاعفألا
 حورقلا يف محللا تبنيو تاحارجلا لمدي : (156 ؟هانص05 350 ؛طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 . (15ع مدتاتقمو هنطئ:2) فصحلاو رانثلا قرح عنميو (116 اناهع59)

 .ناتسألا لك 1 عنمي : (0عدصد ه1 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 : جاجز

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 اذإو قبنزلا نهدب يلط اذإ رعشلا :تبنيو نانسألا ولجي : (0:عدصد ه,اطء 2620) سأرلا ءاضعأ

 .هب لسغ

 . ةفاطلو ضبق هيف : صاوخلاو لاعفألا

 -.ناتسأآلا ولجيو هب لصغ .اذإ ةيربألا يّقني : (0:عوص5 هأ طع طعول) سأ رلا ءاضعأ

 ..يوقأ قزحتملاو اهنقان بهذيو نيعلا ولجي : (0هن13: ه:عدصو) نيعلا ءاضعأ

 ةنافملا ةاسوتل اذجع عفان هنم قرحملاو قوحسملا : (8:>ءادص هرودص) ضفنلا ءاضعأ

 ظ هسا ويكي يقس اذإ (2عدقل هقلعدلانق) ةيلكلاو (؟كزءه] هقعانلاتك)

 .نوقريزلا وه :رفجنز (1)
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 ني

 ىلإ دوس مالقألا ظلغ ىلإ ةلسملا ظلغ نيب ام لكشلا ةريدتسم قاقد نابضق :ةيهاملا
 ءاَوبَرَوَج ةّوق هتّوقو ء.ةجرتأ ةّيرطع هتحئار نم ةليلقلاو ءةحئار الو معط ريثك هل سيل ةرفصلا

 .لاقي اميف ينيصرادلا نع الدب موقي دقو ءاليلق هنم فطلأ هنكلو

 . ةيناثلا يف سباي راح :عبطلا

 . (1طع ؟تص03) حايرلل ليلحتو ضبق هيف :لاعفألا

 (1طع ه4 هرابلا عادصلل درولا نهدو ءءاملاب طعسي : (0:عوهصو ه4 طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 . 8ع20ةءطع)

 0006 ةنّيب ةعفنم نيتدرابلا (6 همه عط) ةدعملاو (16 1172) دبكلل عفان : ءا.ذغلا ءاضعأ

 . لاقي اميف نطبلا لقعي : (8:هىعاهص ه:عقهك) ضفنلا ءاضعأ

 : دبر

 . ىلعأ هتبوطر يف هتجردو ىلوألا يف بطر راح : عبطلا

 «ةبلصلا نود ةطسوتملا نادبألا نم هليلحتو .ءيخرم للحم جضنم : صاوخلاو لاعفألا

 ءاضعألا ىلإ ةّبصنملا داوملا عاجوأل نكسم قفرلاب ضبقي فّمجم هناخد ةلوهسب ةمعانلا يفو

 : . (12ع 02عه25)

 . نمسيو يذغيف ندبلا هب ىلطي : ةنئيزلا

 (186 262/6 بصعلا تاحارج نم عفني 6 رنواتصلك ةمل أطع ت1ءع25) حو رقلاو حا ارحلا

 . اهيقنيو (1طع ان1هع55) حورقلا ًذلميو

 ماروألو .غامدلا بجح تاحارج ةيودأ هب طلخي : (02عوهق ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 هب ىلطيو ء(1طصتوط) عالقلاو (ةجءاانسع ه4 طع عدسص) ةثللا مرولو .مملاو نيتبنرألاو نينذألا لوصأ

 . نانسألا تابن لهسيف ؛نايبصلا رومع

 زوللا عم اضوضخَتَو «سبايلا درابلا لاعسلا نم عفني : (8:هءعاه5 ه2عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 156 ثفنلا لهسيو (2دءدسصه»ن8) ةئرلا تاذو (©1هدتوإل) بنجلا تاذ ىف كلذكو ءركسلاو

 هتيقنتف هدحو امأو ءرثكأ هجاضنإ نوكيو ركسلاو زوللا نهد عم كلذكو مشت 28م ءعا015202)

 ردق هنم قعل اذإ ةدملا فذق نم عفنيو «مدلا ثفن عنميو ءسكعلاب ركسلا عمو ءهجاضنإ نم لقأ

 . لسعلاب فصنو ةيقوأ
 ([مقدسهأهه ةراحلا ماروألا هب نقحيو ءلّهسي هنم راثكإلاو ءنّيلم :ضفنلا ءاضعأ

 عقي دو « (1150ه1عو) ةرتمتت الأ و (156 اناءءانك) مح رلاو (1ع ذم165ا1265) ءاعمألا يف ةبلصلاو 58ءاانم88)

 . ةناثملا مف تاجارخ ةيودأ يف

 . ىعفألا ةشهن هب يلط اذإ عفنيو مومسلا مواقي : (156 مدهز5هدق) مومسلا ظ
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 :تفز

 لاّيس دوسأ يرحب «نافنص ءارغإ ًاضيأ ىّمسملا تفزلا :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 بورضو بونتلا ةرجش ةلايس هنم يّربلاو .يّرب يلبجو ءراقلا ليبق نم وهو مهارملا يف لخدي
 وهو «بونتلا نم هرثكأو «خبطلاب فّمجي دق مث ءابطر نوكي ىلوألا يفو «ربونصلا نم ىرخأ

 خبطي نيح هبطر رطقي نأب هنم ذخّتيو «نارطقلا نم بيرق تفزلا نهدو . شيرق مضق ةرجش
 نأ نكمي هنأ ىلع ءرخآ ءانإ يف رصع ىذنت اذإف «هراخب نم ىذدنتيل فوص هقوف قلعي وأ «سبييل
 .دعصي امل ظفحأو كلذ نم دوجأ ًاريطقت قيبنإلاو عرقلا يف رطقي

 بطرلاو «نخسم ءالج (1طتعاع طانتصمال5) ةظيلغلا طالخألل حجضنم :صاوخلاو لاعفألا

 مهارملا يف عقيو ًافيفجت ٌدشأ سبايلاو ءًاجاضنإ ٌدشأ

 هقاصلإ ررك اذإ ًةصاخ ءاهنمسيف ءاضعألا ىلإ مدلا بذجيو رافظألا ضايب علقي :ةنيزلا
 تبنيو «هحلصيل (156 هءهههو) ءاضعألا رئاسو مدقلا قاقش ىلع ىلطيو ءفنعب ةعفد هعلقو

 . بلعثلا ءاد يف رعشلا هب ديمضتلا

 . (1طع طمصل 5>:ءالنعو) ةبلصلا مار وألا نيلي : (156 55ءالتنصعك ةصل طع مادكغن1ء5) روثبلاو ما روألا

 ةرجش رشقب وأ تيربكلاب طلخ اذإ عنميو «ريزانخلا ىلع ريعشلا قيقدب لمعتسيو بطرلا ًاصوصخو
 .اهلك ددغلا تاجارخ عفنيو «ةلمنلا يعس نم بوئنتلا

 حورقملا يف محللا تبنيو يباوقلا بهذي : (16 هارسل5 284 اطع انلع655) حورقلاو حارجلا

 ةدسافلا (1طع ان1ه635) حورقملا يقنيو .لسعلابو ردنكلا قاقدب ًاصوصخ (1طع لععم انأءع25) ةقيمعلا

 . افيفجت دشأ تاحارجلا يفو ء«كلذ يف سبايلاو (1ط6 طق ةتهان:5) تابوطرلا

 . لضعلا ماروأ نم عفني : (1طءزوذسأق) لصافملا تالآ

 سأرلا حورقل نادّيج بطرلاو سبايلا : (0:عدصو ه4 طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 عنميو هنافشألا تينيو ؛نيعلا بده نسحي تفزلا ناخد : (0هد13: ه:عده5) نيعلا ءاضعأ

 . (16 هنهطا رصبلا يوقيو «نيعلا يف حورقلا ًالميو ةعمدلا

 زوللا عم ًاصوصخو « سيايلا درابلا لاعسلا نم عفني : (01عمسك ه6 طع كعقأ) ردصلا ءاضعأ

 زوللا نهد عم كلذكو «جضنيو .«ثفنلا لهسي ةئرلا تاذو «بنجلا تاذ يف كلذكو .ركسلاو

 ثفن عنميو . سكعلاب ركسلا عمو 0 ءهدحو امأو «رثكأ هجاضنإ نوكي

 ديج هب كتحت اذإ بطرلا تفزلاو «لسعلاب فصنو ةيقو أ ردق عل اذإ ددملا فذق نم عفنيو .مدلا

 ةراحلا ماروألل هب نقتحيو لّهسي هنم راثكإلاو «نّيلم : (0>:5:ءادم ه:عدهك) ضفنلا ءاضعأ

 ةييقنال أو (1طع اناعزالك) مح رلاو (16 1ماعوأن265) ءاعمألا يف ةبلصلاو (1ع 1دل3:226108 55:ءالتس 85)

 تفزلا خطل اذإو (156 ط1200ع7) ةناثملا مف (1طع 8001205) تاحارج هي ودأ يف عقي رو «(1طع [عوانعأءو)

 .اهأربأ (1طء ةصانك) ةدعقملا قاقش ىلع

 . ىعفألا ةشهن هب ىلط اذإ عفنيو (1طع م015025) مومسلا مواقي : (1طع مم15005) مومسلا
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 ا

 .روهشم فورعم :ةيهاملا

 ئلتمم ريثك ريغ ضايب ليلق هرعش ىلع ةحئارلا يكذلا نوللا نيسحلا 'يرطلا هدّيج :رايتخالا

 مالو عرار فلا عرس حجم
 . ىلوألا يفف هتسوبي دامأز «ةيناثلا يف هترارح امأ سباي راح : عبطلا

 «حتفم ةلدتعم هترارحو ءرغم ضبق نم هيف امل جضنم للحم ضباق :صاوخلاو لاعفألا
 أطلخ رّيغي ال هنإ : ةيزوخلا» لاق . نخسم هنهدو «هضبق نم ىوقأ هترارحبو : «نمونيلاج» لاق

 . ([طع ةونعدق) ءاشحألا يوقيو ةنوفعلا حلصيو , (1ط6 ط9 0ه655) ةسوبيلا ىلع اهظفحي لب «ةتبلا

 . هبرش نوللا نسحي :ةنيزلا
 هب ىلطيو (156 5:ءالنسعو) مار وألل للحم : (156 ةجءالتصعد ةصل طع مادكادلءع5) روثبلاو ما روألا.

 . ةرمحلا

 وهو «ءرامخلل جتخبيملاب برشيو سأرلا رضي عدصم :(0:عدسو ه:1طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 نذألا يف راحلا مرولا نم عفنيو «نغري ىتح ركسأ بارشلا يف يقس اذإ ساوحلل ملظم مّوِنم:

 . (1مل1 22021102 57ءااتن ع 1ظاطع ة21)

 نم عفتيو .هيلإ لزاونلا عن عنميو 156(2 ةنوطغ) رصبلا ولجي._: (0013: ه:عهصو) نيعلا ءاضعأ

 ضارمألا نم ةبستكملا ةقرزلل هب لحتكيو «ةواشغلا

 ةصوشلا بحاصو مسربملا ةيمدتت حرفم بلقلل ّوقم : (0:عهدمو ه4 56 هط650 ردصلا ءاضعأ

 . سفنلا تالا يوقيو « سفنلا لهسيو «هنهد اصوصخو ء ميونتلل

 .ةوهشلا اهبو «ةدعملا يف يتلا ةضومحلا هتداضمب ةوهشلا طقسي ٌثغم وه : ءاذغلا ءاضعأ

 لاقو «ضبقلاو غبدلاو ةرارحلا نم هيف امل (156 1:62 دبكلاو (156 ة:هصدعط) ةدعملا يّوَقي هنكلو

 . (1طع ةماءعم) لاحطللاادّيج نارفعزلا نإ :موق

 محرلا ةبالص نم عفنيو «لويلا ٌرديو هابلا حّيهي : (182 1 ءاه1 ه:عدم5). ضفنلا ءاضعأ

 وأ مومب لمعتسا اذإ «هيف (1طء 651[72218) ةثيبخلا حورقلاو .همامضناو « (113:لمعوك 04 طع انأةدل3)

 . ةعاسلا يف تدلوف لواطتملا قلطلا يف ذ هاقس هنأ مهضعب معزو اتي دز هفعض عم حم

 . حيرفتلاب لتقت هنم ليقاثم ةثالث نإ! ليق : (1طع مهز5هه5) مومسلا

 . ةخيلسلا روشق هنزو.عبرو طسق هنزو لثم هلدب : لادبألا

 : "'راجنز
 هتدارب شرو «لخلا ٌيدرد يف ساحنلا جيركتب راجنزلا ذاختا فانصأو «فورعم :ةيهاملا

(010) 
 اميإ

 ١944١. «ةيناثلا ةعبطلا

 . ساحنلا عم لخلا ضماح لعافت. ةجيتن:ءارضخ ةدام وه :راجنزلا (؟)

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق « باشغألازو تاتابتلاب يوادتلا : غجاري
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 كحي مث ءرجنزي ىتح اهكرتو .لخ اهيف ةينآ ىلع ةيساحن ةينأ ٌبكيو .ىدنلا يف هنفدو .لخلاب

 .فورعم ىدنلا يف هنفدو .رداشونب هطيلختو ءاهنع راجنزلا

 ساحن نم نواه يف لعجيو .دعصملا لخلا ذدخؤي :ادج فيطل عون راجنزلا نم ذخَتيو

 حلمو ٌبش هيف لعجي مث ؛ ؛جّركتي ىتح ةظئاقلا سمشلا يف قحسي لازي الف ءساحن نم ةقدمب

 00 مج لحسام نييتادو .قحسي لازي الو ءرادقمب

 و ةيخيصلا ىلع دلو ان راجنزلا نم ذخؤي دقو . فمجيو عمجي مث .ىدنلا يف كرتو قحسو

 .ةدعملا يف هنم ذخؤي دقو ء ساحنلا نداعم

 نم نيلأ يّلخلاو ءجتخسورلاو لابوتلا نم ذخّتملا هاوقأو «يندعملا هدوجأ :رايتخالا
 . يرداشونلا

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 (156 هرتصناإ) يطوريقلاو داح ًاعيمج نيللاو بلصلا محلل لاكأ ءالج :صاوخلاو لاعفألا
 . عذل الب ًافّمجم هلعجيف هلدعي

 يطوريقلا عم لمديو ةيعاسلا حورقلا عنمي : (156 هانسلك ةصم اطع انأنع55) حورقلاو حارجلا

 حرقتملا برجلا جالع 0 طابنألا كلع عم وهو لطم كتموب انلهعمو) ةخسولا حورقلا يقنيو

 . قهبلاو صربلاو

 قحس اذإ ّلخلاو ّبشلاو رداشونلاب ذخّتملا راجنزلا : (06عدمو هطء5624) سأرلا ءاضعأ
 ةئيدرلا حورقلاو فنألا نتن نم عفني هنإف «قلحلا ىلإ لصي الئل ءام مفلا ًالميو «فنألا يف خفنو

 ماروأل يطوريق هنم ذختيو ؛(126 عادت») ةثللا دشي لخلاب ديدحلا راجنزو . هيف (156 320 216615)

 . ساحنلا راجنز كلذكو ,(5::ءالتنصع 0, طع عدتص) ةثللا

 يف عقيو نيعلا ولجيو ءاهئاسجو نافجألا ظلغ :نم عفني : : (0هنلدع هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 دّمكي نأ باوصلا نمف «لاحكألا يف راجنزلا لمعتسا اذإو ءادج عمدلا ٌرديو «نيعلا حورق ةيودأ

 .راح ءام يف ةسومغم ةجنفسإب نيعلا

 نمو هنم ذختيو (126 مف165) ريساوبلا ةي رودأ يف عقي : (6016171 ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . (1ط6ع مأ165) ريساوبلا هب ىشحيو لئاتف قشاألا

 : '!)7ىساحنلا ةرهز

 . عاَّذل لاكأ ضباق : صاوخلاو لاعفألا

 . دئازلا محللا لكأي : (1طع هب مانطلك ه0 طع انلتع15) حورقلاو حارجلا

 قحس اذإ هنم ضيبألاو «نذألا حورق تافّمجم يف عقي : (0:عدصك هم ط620) سأ رلا ءاضعأ

 يف ديداخأ يف يرجأو بيذأ اذإ ساحنلا نم ثدحي ءيش اهنإ) :ساحنلا ةرهز نع راطيبلا نبا لوقي )١(

 .املا طخضيو ىفحي اهضعب كلذ دنع بيذأاذإ ساحنلا ازجأ عيتجتف دمجل املا لع شربو ضرأل

 ه# د 14 000000 ١ 11 * ل هه « 0#
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 . ةاهللاو غناغنلا ماروأل لسعلا عم هب كّئحيو «نمزملا ممصلا بهذأ (156 هه نذألا يف خفنو

 ءاملا لهسيو ؛« اظيلغ اطلع لهست هنم تاسول ونأ عب رأ : (8:هءاقم ه2عدضق) ضفنللا ءاضعأ

 . لاقي اميف (آ11هع25 ه6 طع ةهانو) ةدعقملا حورقو ريساوبلا تاففجم يف عقيو ءرفصألا

 : ''"ارفوز
 «سيباقأ لبج يف اريثك ابروفنل دالب يف تبنت ةرجش هذه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هيبش هقاسو هلصأ نأل ريشواجلا ينعي «ريثك اناف هنوّمسي هلهأو ا

 ءراجشألا ةلّئلظملا ةنشخلا ةقه ةقهاشلا لابجلا يف تبنيو .هتوقب ةهيبش هتوقو «ريشواجلا ةرجشب

 قرو هيلع دقع وذ ثبشلا قاسب هيبش قيقد هقاسو .ىقاوسلا ريغصو .ةبطرلا 500

 هفرط ىلع قّرفتم قيقد هقاس فرطو ةحئارلا بيط «هنم معنأ هنأ الإ ل

 ةيرطع هيف ؛ةقاذملا فيرح جنايزارلا رزبب هيبش ءوه ام لوطلا ىلإ فّوجم دوسأ رزب هيف «ليلكإ
 ةرجشلا هذه ٌبح هبشي :موق لاقو «ةحئارلا بّيط ريثك اناف . تابنلا لوصأب هيبش ضيبأ لصأ هلو

 . ةيورانيد اهل لاقيو باذسلا هبشي وهو ءاذخلا اهل لاقي «ناذجنألا ّبح

 . ةسباي ةراح : عبطلا

 . نخسم خفنلا للحي :صاوخلا
 ةيمغلبلا ءاروألاو خفنلا نم (1طع ة(هنتقعط) ةدعملا عفنيو ماعطلا مضهي : ءاذغلا ءاضعأ

 . (ططلععم ة؟؟:ءالتصعو)

 . هولجيو (102:12655 51ع20) رصبلا ةملظل عفان هلصأ و هرزب : (2 جا 0عقه5) نيعلا ءاضعأ

 . (1غءط) علا و (1:ءط) برجلا عاج وأل عفان : (1 طع تمانمكد 220 طع 1112ع15) حو رملاو حا رحلا

 «باذسلاب ةوقلاب هيبش ىنملا فيفجت ىف هرزبو هلصأ : ( نع ةصب ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . كلذ لعف هلصأ ةأرملا تلمتحا اذإو مم انعتمع) لوبلاو لكطع ةهتعم565) ثمطلا ّردأ برش اذإو

 ظ . ءالطر ابرش ماوهلا عسلو براقعلا عسل نم عفني :(156 مه1:055) مومسلا

 77و نيرز

 . (12002©5) اسنلا قرع نم عفني : (1طع زهاهغ5) لصافملا تالآ

 (1طع نعتمع) لوبلا رسعل جتخبيملا عم هقرو ءام : (8::هىعاهطا ه1 عدصو) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع ط1200ع#) ةناثملا نم دماجلا مدلا جرخيو (16 5260565) ثمطلاو

 . ماوهلا عسل نم عفني : (1طع ممز5ؤهمق) مومسلا

 : ورق

 رم اهلو «يشاروقول قروب هيبش اهقرو ةكّوشم ةرجش هذه : «سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 )١( ظعطتم همطمرو عمانتل مساب فرعي تابنلا نم عون :ارفوز .

  (0ةيماعلاب «تخلزنزلا» ىهو : تخرد نيرز .

 )*( «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 11517.
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 «تابح ثالث هنم دحاو لك يف ذيذل رمحأ نول هلو .حافتلا نم رغصأ هنأ الإ «حافتلاب هيبش راغص
 .نوينانويلا هيّمسي رورعزلا نم نم عونو «تابح ثاللثلا ءاود هانعمو .نوقينوقيرط موق هامس كلذلو
 الإ ءهقرو يف ىتح حافتلا ةرجش هبشت هترجشو . ىرربلا حافتلا هوّمس امبرو «نويطاسو نوملفيه
 نول ؛ةضيرع هلفاسأو ءمعطلا صفع ؛ « لكؤي ريدتسم ةرجشلا هذه رمثو هلصأو ءهنم رغصأ هنأ
 . رفصأ ةرجشلا هذه ةرمث

 . بطر دراب هنإ موق لاق : عبطلا

 تاناليسلا سبحيو (1طع ز:ء110/ 611©) ءارفصلا عمقي : د ءاريبغلا نم ضبقأ ضباق : صاوخلا

 :ةرهث لك نه نثكأ (1طع 20128)

 . عاصم (35 ه4 طع طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 . ( 1ع 5؛هس2عط) ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طء انعضهع) لوبلا سبحي الف لقاع : (65613139::8 058325) ضفنلا ءاضعأ

 : ليز

 صاخشأ فالتخا بسحب فلتخت دق لب «ناويحلا عاونأ فالتخاب فلتخت لابزألا : ةيهاملا
 رقصلاو يزابلا لبزو «هترارح طرفل لمعتسي ال طبلا لبزو .سانلا ًاصوصخو ءدحاو عون
 ' .ًادج ةطرفم اهنأل لمعتست املقف «حراوجلا رئاسو قشابلاو

 ةلمعتسملا لابزألا نخسأ مامحلا لبزو ءبطرمب الو دّربمب لبزلا نم ءيش سيل :عبطلا
 . ةيعارلا نع صقني نجاودلا لبزو

 مد ناليس لك ىلع لمعتسي ؛يلبجلا ًاصوصخو زعاملا رعب :صاوخلاو لاعفألا
 (اههذصع ه؟ مد ناليس لك ىلع قرحم ريغو «قرحم رامحلا ثور . (210هتهو ه4 طع 561000)
 ريصي قرحملا زعاملا رعب لاعب ريعشلا قيقد عمو تارّمحملا نم موكل ليز .اطع 510040)

 . نخسأ ريصي الو «فطلأ

 لبز .ةّيتوتلاو ةيرامسملاو ةّيلمنلا (156ة::5) ليلآثلا ىلع ّلخلا عم نأضلا رعب :ةنيزلا
 كلذكو ءٌزرألل فلتعملا روزرزلا لبز كلذكو ,(156 ؛ةانانه0) قهبلاو (116 !218 فلكلل دارجلا
 .«بلعثتلا ءاد ىلع ًاقرحم ىلبجلا ًاصوصخو زعاملا رعب .نوللا نّسَحُي لّرَّولاو .نودرحلا لبز
 (186 فلكلا ولجي ٌبضلا رعب .نولل ةنسحملا ةيودألا نم مامحلا لبز .مظعأ ةرافلا لبز كلذكو
 . برجم 12181)

 تاجارخلا ىلع لخلا عم رقبلا ءافخأ : 156 وءالتنص ود ةض0 طع مادكادلع5) روثبلاو ما ر وألا

 رانلا قرح ىلع لخلا عم نأضلا رعبو .زعاملا رعب . .اهتكسيف ,(مئادصت 2 انمه 26وهعوو) ةراحلا

 رعب .رانلا قرحو ءيسرافلا رانلا ةشيركشخل ناتك رزبو .«لسعب مامحلا لبز ءدرو نهدو عمشب

 .زرألل فلتعملا روزرزلا لبز كلذكو «يباوقلل يرابحلا لبزو مامحلا لبز ءرّشقتلل زعاملا
 يف عفان لسعلاب ماظعلا نع بلكلا ليز : (16 *هابملك ةهم اطعم ا116ع25) حورقلاو حارجلا

 . ةقيتعلا حورقلا
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 ًاصوصخ زعاملا رعب ءاسنلا قرع ىلع ًاداَّمض رقبلا ءاثْحلأ :(186زوزداو) لصافملا تالآ

 برشي لخلا عم سبايلا ريزنخلا ءرخ .اسنلا قرع ىلعو «سرقنلا ىلع ريزانخلا محش عم يلبجلا

 ىلع مايخلا ليز . اهلك تابالصلا ىلعو بصعلا ءاوتلا ىلع عضوي يطوريقبو «لضعلا نهول
 لخلاب ًاصوصخ ءاهماروأو لصافملا تابالص ىلع بّرج امم زعاملا رعب «لصافملا عاجوأ

 بلصأ همحل ناك نمل وهو «ريعشلا قيقدب كلذكو ««سونيلاج» بيراجت نم وهو «عرزمصلا

 . قفوأ ىفجأو

 رصعت وأ «يوملا فاعرلل ممشي رامحلا نيقرس : (0:عومك هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 لبز لمعتسا اذإ :«سونيلاج» لاق .ةفعسلا نم عفني مامحلا لبزو . سبحيف فنألا يف هتبوطر

 رقبلا ءاثخأ عفني «ةضيب ىّمسملا (156 طء20ة06) عادصلا يف فرحلا رزب عم ةيعارلا مامحلا

 . نذألا فلخ يتلا م اروألل

 ليز كلذكو «نيعلا ضايبل حاسمتلاو تتضلاو لوول ليز :(0هنا3: هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 لبز . لسعلا عم انأ هتبّرج دقو « كلذ يف بيجعع فاطخلا لبزو .ضايبلل ريفاصعلاو مامحلا

 . ةينرقلا تحت عمتجت يتلا ةدّملاو «ةينرقلا ةحرق يف بّرجم ةرافلا

 . بنجلا عجوو مدلا ثفنل بارشو ءامب ريزنخلا رعب : (0:عدصو5 ه؟ طء ءطعوا) ردصلا ءاضعأ

 دصفلا نع ىنغأ امبر ىتح نايبصلا لبز كلذكو .قانخلل هب كئحتي ًاماظع معطملا بلكلا لبز
 تاروخب نم رقبلا ءاثخأ . نتنلا لقيل سمرت عم ًازبخ يبصلا معطي نأ بجيو («(1ع 7؟ءمعووءانم»)

 .هوحنو لسلا يف (16 !دصه) ةئرلا

 ةتيردسم :ةيوافألا نفعت ترتقي ناقربلل اعلا اضويفتع د ةعاملا رعي. ءاذغلا ءانقفأ
 .نسسشلا فاني ىلطتلاو نقيفكلا نكيلو ؛ايونشو اداَمُض ءاقستسالا يف عفنيو

 رعب .(11:6 016205) مح ولا عوقتل هن 0 روثلا ءرخ : (15:هءاهنت) ه:عدصت) ضفنلا ءاضعأ

 ءطقسيو «(1ذ6 565565) ثمطلا ٌرديف هيوافألا ضعب عم برشي  يلبجلا ًاصوصخ - زعاملا

 محرلا فزنل لمتحيو «هسباي قحسيو «(813:30معوو ه4 اطع ةماءأم) لاحطلا ةبالص للحيو

 ءرخو 0007 جنلوقلل جاجدلا ءرخ .برجم وهو ردنكلا عم اضوضت (1طع انأعرت5)

 وأ اخوبطم وأ ءام يف ىقسي «(55:ءااند8) مرو نم سيل يذلا (156 همان») جنلوقلل اهنأ بئذلا

 هيف ضيبأ ضرألا نم لقم تابن نم وأ ءكوشلا نم ذخؤي يذلا اضاوضاخلاو ءهيوافأ ةفالس ىف

 وأ بئذ نع تتلفأ ءةاش فوص نم ةليتف يف وأ «بئذلا دلج يف قلع اذإ هنإ ىتح ماظع

 دنع قلعي نأ بجيو ءةضف ءاعو يف هلعج ذإ ؛«سونيلاج» لمع امك وأ «ليألا دلج

 ام ىلع هعنم هنوكس تقو يف لمعتساو برش اذإو .(156 همان# جنلوقلا عفنيف «ةرصاخلا
 رافلا لبز .ريخبتلاب طقسي ةمخرلا لبز .ًاعنم فيفجتلاب ةجرد وأ ًالصأ «سونيلاج» هب دهش

 ليز .نايبصلا نوطب قلطيف ءاضيأ لمتحيو «(1ط6 ههلهدلد5) ةاصحلا تتفي بارشب ردنكلا عم

 نم ًاماظع معطملا بلكلا ليزو .نقحلا يف لمعتسا اذإ جنلوقلا عجو نم عفني مامحلا
 خنعللا يف ب هرش وأ ةنقح (1710625 هذ طع هاعوانهءو) ءاعمألا حو رقو (1طع لندعطهء2) لاهسإلا

 . لبحلا عنمي  ليق ام ىلع  ليفلا لبز .لامتحا ةاصح وأ ءديدحب خوبطملا
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 ىلع بارشلاو ّلخلاب ًاخوبطم ىلبجلا ًاصوصخو ءزعاملا رعب :(156 مه::هد5) مومسلا
 سبايلا يعارلا رامحلا ثورو . يعافألا عسل نم «سونيلاج# ةداهشب عفني دق لب .ماوهلا شهن

 ًاجزل ًاطلخ تتفتيو بّرجم قناخلا رطفلا قايرت جاجدلا ءرخ .ًادج دّيج برقعلا عسلل بارشلاب

 .هب رحب اذإ قبلا درطي ًةصاخ روثلا ءاثخأ .ريبانزلا مس بذجي ةبذاج ةّوق زعاملا رعب يفو .أظيلغ
(), 
 نوتيز 35 ٠

 دقو «تيزلا ّجفلا نوتيزلا نم رصتعي دقو «دالبلا ضعب يف دجوت ةميظع ةرجش : ةيهاملا

 رمحأ نوتيز نم رصتعي دقو .ّحفلا نم رصتعملا وه قافنألا تيزو ءُكِرْدُملا نوتيزلا نم رصتعي

 .يناتسبلا نوتيزلا نم نوكي دق تيزلاو .نيرمألا نيب طّسوتم هلعفو «كِرْذُملاو ٌجفلا نيب طّسوتم

 نهدو .عورخلا نهد ةوق يف تادامضلا يف تيزلا نم قيتعلاو . يربلا نوتيزلا نم نوكي دقو

 «هقروو نوتيزلا ناصغأ قارحإ ديرأ اذإو «هنم لعفلا بيرقو نخسأ اهنكل «زينوشلاو لجفلا

 . لسعب خطلي نأ بجيف

 ناسللا عذلي ام هنم يّربلا غمص دوجأو «قافنألا تيز ءاًحصألل تيزلا دوجأ :رايتخالا

 . هيف ةدئاف الف عذلي مل نإف ((1 طع 182 عانع)

 نوتيزلا تيزو «ةبوطر هيف :«سفور» لوقي .«ىلوألا يف سباي دراب قافنألا تيز :عبطلا
 لقأو ةسوبيلاو ةبوطرلا يف لدتعم وهف «لسغ نإف «(1ةنسصمان# ةبوطر ىلإو لادتعاب راح كردملا

 هيشخو دراب لدتعم حملاو . ([ددمان7) ةبوطر ىلإ هتيزو راح حيضنلا نوتيزلا نإف ةلمجلابو .اًرح

 .ولحلا نوتيزلا تيز عبط يف راص ادج قافنألا تيز قتع اذإو ءدراب هقروو

 نوتيزلا تيز ءٌفصم ةكرحلل طّشنم ندبلل ّوقم تيزلا عاونأ عيمج :صاوخلاو لاعفألا
 ىوقأ حّلمملا نوتيزلا ءامو .حلا نم ةوقلا بيرق ريصيو دقعني ىتح ساحن ءانإ يف خبطي يّربلا
 . اليلق وذغي امم نوتيزلاو «عذللا هتدح غلبي ال قيتعلا تيزلاو . ةيقنتلا يف حلملا ءام نم

 وه يّربلا نوتيزلا تيز .ًاحيسم قرعلا عنميو «ءسحادلل دّيج يّربلا نوتيزلا قرو :ةنيزلا
 . موي لك لمعتسا اذإ بيشلا ةعرس عنميو ءرعشلا ظفحيو «يناعملا نم ريثك يف درولا نهد

 مار وألاو ىرشلاو ةلمنلاو ةرمحلل يّربلا : (156 5ىءالتص عك ةصل طع مانكأانلء5) روةبلاو ما روألا

 «برجلل لاعتشالا دنع هبطح نع ةلئاسلا ةيوطرلاو ءاهلتحي (156 1ه02:م31هه 5؟ءاانهق5) ةراحلا

 عم ًاصوصخ ددغلا يف 136 وجبءاازصعو) ةراحلا ماروألل ءاود تيزلا ركعو ءابوقلاو

 .هقرو

 عفني حفلا نم رصتعملا يّربلا نوتيزلا تيز : (156 "هانصلك 350 طع 016615) حورقلاو حارجلا

 ةخسولاو ةثيبخلاو ةيعاسلاو ةرمحلل يّربلا نوتيزلا قروو .برجلاو ةسبايلاو ةبطرلا حورقلا
 :«تاودلا ترج نقع «ترجلا اربآ ''"نوآلاماخلاب تيزلا ركع طلشااذإو: «ىرشلاو ةلجتلاو

 )١( «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١19917.
 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري (؟)

 .اًمسلا ىفطصمو تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد ؛ينامكرتلا
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 ءطّقنتي مل رانلا قرح هب دّمض اذإ حلملاو ءاملاب ىبرملا ءاملا نوتيزو .سمرتلا عيقن يف ًاصوصخ

 يف عقيو «يباوقلاو حّرقتملا برجلا نم عفني يّربلا نوتيزلا غمصو .ةخسولا حورقلا يّقنيو
 ظ . تاحارجلا مهأرم

 تيزلاو «(5612802) اسنلا قرعل هب نقحي حلمملا نوتيزلا ءام :(1طءزهاه65) لصافملا تالآ

 .هب اولطا اذإ نيسرقنملل عفني قيتعلا تيزلاو ءاسنلا قرعو بصعلا عاجوأ قفاوي لوسغملا

 لسعلاك ريصي ىتح مرصحلا ءامب خبطي نوتيزلا قرو : (0:عدهو ه؛ طع طع30) سأرلا ءاضعأ

 .عادصلا ةعفنم يف درولا نهدك وه يّربلا نوتيزلا تيز .اهعلقيف ةلكأتملا نانسألا ىلع ىلطيو

 ةيمادلا ةّثللا عفني يّربلا نوتيزلا تيزو .نذألا ناليس جالعل ظفحتو صرقتو يّربلا ةراصع فجت

 اذإ ةلكأتملا (1ةءاطهعط«) نانسألا عجول يّربلا غمصو . هك عملا ناتمالا دشن: عةن اضيمشمت

 دّبج نوتيزلا قروو .ًاروطق (ةدعوعط#ع) نذألا عجول ةيودألا فرشأ نم براقعلا تيزو .هب تيشح

 .نيعلا ةيودأ يف عقي هركعو «نيعلا ةملظل قيتعلاب لحتكي : (2 هسا 018225) نيعلا ءاضعأ

 هقرو ةراصعو «ةينرقلا ظلغو ضايبلاو ةواشغلل هغمصو «نيعلل ايتوتلا لدب قرحملا هقروو
 اضيأ ةغلوضو ء يّربلا نم (156 هإن© نيعلل قفوأ يناتسبلاو «لزاونلاو ةينرقلا حورقلو ظوحجلل

 . ضايبلاو ءاملا ولجيو ءاهحورق خسوو نيعلا ولجي

 وبيرلل تاروخبلا ةلمج نم هأون عم دوسألا نوتيزلا : (0:عوصو ه؛ طع هط650 ردصلا ءاضعأ

 0 . (156 طانهع) ةئرلا ضارمأو

 حولمملاو ءمضهلا رسع هلاحب نوتيزلاو .يقستسملا نطب ىلع تيزلا ركع :ءاذغلا ءاضعأ

 عيمجلا لبقأ لذحملاو ءًاضباق (هازت» ًاسوميك دّلويو ةدعملا يّوقيو ةوهشلا ريثي هظيلغ نم
 . (126 ة(همح2عط) ةدعملل دّيج قافنألا تيزو هع رسأ و مضهلل

 عست ذخؤيو نّيليف ماعطلا لبق ىتئرملا عم لكؤي : (0>8ه2ءاقمل 018385) ضفنلا ءاضعأ

 «ناديدلاو (156 عمت: صغملل باذسلاب خبطيو لّهسيف «ريعشلا ءامب وأ ءراح ءامب ىقا وأ

 .يلفثلا (1طع ءماتع) جنلوقلا هب نقحيو «(1طء 55ءالنهع ههانع) يمرولا جنلوقلا نم عفنيو

 ريعشلا قيقد عم هب دمضيو ءاهفزنو (1101مع 04 طع 0162ا5) محرلا ناليسل هتراصع لمتحيو

 نقتحا اذإ | عفن مرصحلا ءام عم تيزلا قيتع نم مّوقملاو . نمزملا (1ط6 ل2062::13) لاهسإلل

 . نينجلا جرخيو امهّردي هغمصو محرلا كلذكو «ةنطابلا ةدعقملا حورقل هب

 (1ط6ع ممزتبع» 0 ٌمسلا و رسكيف «راحلا ءاملا عم هب , عوهتي تيزلا : (1ط6 مهز5ؤهه5) مومسلا

 .لاقي اميف ةلاتقلا ةيودألا يف دعي يّربلا نوتيزلا غمصو «م01502)

 :راودرز

 . نظأ ام ىلع راودجلا وه :ةيهاملا

 ظ :دنوارز

 نمو لضاملا هانعمو «نطسرأ نم مسالا !ذه قتشا :(سوديروقسيد) لاق :ةيهاملا
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 «جرحدملا ىمسي يذلا هنمو .ءاسفنلا ةعفنم يف لضافلا كلذب داري ءاسفنلا ة ةأرملا يهو .سوخول

 رد اب ياسا ىلإ هذ نع يرش عج ارا يزل يبوس قوق لوول هيئات
 . لطارب هنأك ضيبأ رهزو لاوط ناصغأو ءدحاو لصأ نم اهجرخم «ةريثك بعش وذ وهو « معان
 ركذألا ىّمسي هنإف «ليوطلا دنوارزلا هنمو «ةحئارلا نتنم هنإف ءرمحأ رهزلا لخاد يف ناك ام امأو
 .ربش نم وحن اهلوطو قاقد ناصغأو «جرحدملا قرو نم لوطأ قرو هلو ءسدنلوطف ىّمسيو
 هيبش جرحدملا دنوارزلا لصأو «''”ىرئثّمكلا رهزب ًاهيبش ناك اذإ ةحئارلا نتنم يريفرف هرهز نولو
 .هياونل ةعجلعلاب

 . مهز رم امهمعطو «نايطخ امهالكو . عبصإ ظلغ يف رثكأ وأ ربش * هلوط ليوطلا دنوارزلا لصأو

 قروب هيبش وه ام ةرادتسالا ىلإ ريثك قرو اهيلع قاقد ناصغأ هل بّيطلا دنوارزلا هنمو
 «قاقد لوطلا ةطرفم هلوصأو «باذسلا رهزب هيبش رهز_ «ملاعلا يح ىّمسملا ريغصلا فصلا
 دنوارزلا نأ نورخآ معزو .ناهدألا ةيبرت يف نوراطعلا 'هلمعتسي «ةحئارلا رطع ظيلغ رشف اهيلع

 وهو «جرحدملاو . ليوطلا نم اضيأ وهو «ىثنألا هل : :راقي . عيرحدملا مركلا جنب عبق ليوعلا

 ىلإ «ةدح عم ةحئارلا بّيط بالبللا نم برض وهو ٠ . سوسفق هل لاقي تابن فرو هقرو ةيشي نكألا

 .ةرادتسالا

 . ةيناثلا يف ساي ةثلاثلا يف راح هفانصأ عيمج : عبطلا

 ليوطلاو ءىلسلاو كوشلا بذجي باَّذج قرم حتفم فطلم ءالج :صاوخلاو لاعفألا
 دشأ هنإف .«جرحدملا لاعفألا رئاس يفو .«نخسأو ىلجأ هنأل ( 16 ان1ع55) حورملابو تانراب ىلوأ

 «ةفاطللا يف الإ هلضفي نأ ىسع لب ا لاوا وماب

 .اهفعضأ ثلاثلاو ءّدشأ حايرلا عاجوأ نكسي كلذلو «فطلأ جرحدملا نإف

 يّمصيو جرحدملا ًاصوصخو ءاهخاسوأ نم عفنيو «نانسألا ولجيو نهبلا نم عفني : ةنيزلا
 وللا

 .رّشقتلاو ةئيبخلاو ةخسولا حورقلل ٌّقنم : (15ع ؟هانه05 220 طع انلهع55) حورقملاو حارجلا

 اهألم اسريإ عم ناك اذإو «ةقيمعلا ةنفعلا حورقلا ثبخ عنميو «ليوطلا ًاصوصخ «محللا تبنيو
 .امحل

 .(156 عمانا) سرقنلا ىلع ءالط وهو لضعلا خسف نم عفني ا لصافملا تالآ

 . هب نوعفتنيف سرقنلا باحصأ هبرشيو « لضعلا نهول عفنيو .جرحدملا ًاصوصخو

 عم هيف لعج اذإ عمسلا يوقيو «نذألا خاسوأ يمني : (0عوصك هك طع طق20) سأرلا ءاضعأ

 نم عفني وهو «غامدلا هيو اع اذإو ءاهيف دّلوتت نأ ةدملا عنميو «لسعلا
 . ةّنللا دشيو عرصلا

 01 .ةدعملل نّيلم مدلل ٌقنم ءلوبلل ردم .ذيذل ولح هرمث .ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش : ىرثمكلا 60

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابتلا صئاصخ ؟لكأتن اذام .بطرم .باصعألل ئدهم
 ١. 1 .«توريب .ةفرعملا
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 (156 ردصلا يقنيو جرحدملا اضيع وبرلل دّيِج : (0:عوصمو ه؟ طع 2650 ردصلا ءاضعأ >

 . ىوقأ جرحدملا كلذ عيمج يفو «ءاملاب ًابورشم بنجلا عجو نم عفنيو 0650)

 « نيبجنكسلاب (156 ؟ماءءم) لاحطلل كلذكو (85:هءمدعط) قا وفلل دّبج :ءاذغلا ءاضعأ

 . ىوقأ كلذ عيمج يف جرحدملاو ءًاضيأأ ادج عفنيف لخلاب لاحطلا ىلع ىلطي

 اطالخأ لهسأ «برشو قحسو يمخرد هنم ذخأ اذإ : (8ءاقط هدعقصق) ضفنلا ءاضعأ

 ىقن «لفلفو رم عم جرحدملا وأ ليوطلا برش اذإو .(16 ةصانو) ةدعقملا عفنو ءارارفو ةيمشلب

 . نينجلا جرخأو (156 طعمكعو) ثمطلا ّردأو ءاسفنلا نم ( 1ع انأعمنق) محرلا لوضف

 . ةضفانلا تايّمحلا نم عفان : (156 [هبعيو) تاّيمحلا

 نزو هنم برش اذإ ليوطلاو اولاق «ليوطلا ًاصوصخو ؛برقعلا عسل نم عفني :مومسلا

 . (156 مماكمه5) مومسلاو ماوهلا عسل نم اعفان ناك «هب دّمضت وأ بارشب نيمهرد

 ليوطلا لدبو ءطسق هنزو فصنو «ةسابسب هنزو ثلثو دابنرز هنزو جرحدملا لدب :لادبألا

 . لفلف هنزو فصنو دابنرز هنزو
 : '""يعارلا ةرامز

 . ةيناثلا لوأ يف هع يارا : عبطلا

 . جّبهتلا لحي د هنإ ليق : صاوخلا

 يف ة ةاصحلا تّنفت هتقالس نأ «سونيلاج» برج دقو : (8:ىءاقنزن هءوهصق) ضفنلا ءاضعأ

 . قوتفلا نم عفنيو امهّرديو «محرلا مالآو صغملاو ءاعمألا حورف نم عفني موق لاقو «ةيلكلا

 يرحبلا بنرألا برش نم عفات هنم نيلاقثم وأ لاقثم برش : (786 م015088) مومسلا

 . كلذ ريغو نويفآلاو
0 . 

 ه0 انسب

 .بنعلا انركذ دنع نيعلا لصف يف ركذي

 : ةرهزلا

 «قرولا ريسي «لصألا قيقد .ناصغألا بصتنم «قرولا يسدع عون هيف «تابن : ةيهاملا

 نول نسحأو سوطيفامكلا لثم رخآلاو .ةحولم همعط يفو «ةسوشملا ةحلاملا ضرألا يف تبني

 . ةّيناوجرأو

 . لمدم : (1طع ن166:5) حو رّملا

 ار عرصلا نم عفني يناثلا نإ ىتح لوضفلا فطلي : (©0:عدهو ه4, طع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 نيب نع نب فيتو قالا كلا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : : عجاري .رتعلا ناذآ يه :يعارلا ةرامز ()

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع

 .ففجي امدنع بنعلا وه :بيبز (؟)
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2). ٠. 

 2-لاور .

 ذخَتي ةطنحلاب هيبش ٌبح امهدحأ ؛«نيئيش ىلع سانلا هعقوي مسا ناوزلا نإ :لوقأ : ةيهاملا

 يف ائيدر اركسم أئيش هب نوّمسي نورخآ موقو «بيثكلا ناوزلا نإ نولوقيو .زبخلا سانلا هنم

 . هيف نحن ام ريغ كلذ يف مالكلاو «بوبحلا

 «ةرمحلا ىلإ غضملا دنع جزل لب .تّبفتم الو رخن ريغ قرولا فيفخلا هدوجأ :رايتخالا

 فئفجي وهو «دربلاو رحلا يف ةطنحلا ةّوق نم ةبيرق هتّوق :«سلوف» لاقو «ةريسي ةصوفع هيفو
 .ءاود نورشعو ةعبس كلذو «يازلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف .يرغيو

 ءاحلا فرح ىىف : نماثلا لصفلا

 ىلع بهذي ًاشغ شغيو «جرهزليفلا ةراصع يدنهلا نأ ,نظلا يف بلغألا :ةيهاملا
 فيطل يران رهوج نم ةبيرق هتّوقو .دمجي ىتح ءاملا يف خبطي كشرزلا ةراصعب كلذو .ةرهملا

 اهل ةكّوشتم ةرجش نم وه :«سوديروقسيدا لاق . عونصم ءيش وهف يكملا امأو .ةدراب ةيضرأو

 رفصأ اهرشقو «سلمأ «تاذلا نم ززلم لفلفلاب هيبش رمث هلو ءرثكأ وأ عرذأ ةثالث اهلوط ناصغأ
 وه امك قرولا قد اذإ ضضحلا ةراصع جرخت دقو «ةرعولا نكامألا يف تبنيو «ةريثك لوصأ اهلو
 «نخشي ىتح رانلا ىلع ةيناث ديعأو خيبطتلا نم جرخأو خبط دقو «ةريثك أمايأ عقن وأ .ةرجشلا عم

 اضيأ نوكي دقو ءرقب ةرارمب وأ «نيتنسفألا ةراصعب وأ .هخبط يف هب طلخي تيزلا ركعب شغي دقو

 ءيفط اذإو «رانلاب بهتلا ام ضضحلا نم دّيجلاو .رصعُيو سّمَّشُي نأب ضضحلا ةرمث ةراصع نم
 . هلخاد نولب هيبش اهنول .ةوغر كلذ دنع اغر

 0 وقأ (1طع 5 ءااتص عو5)

 ,.(©1م::5888ع) فزن لك عمني ءريسي ضبقو ليلحت يدنهلا يف :صاوخلاو لاعفألا

 . ةفيطل ةّوق هيفو ءًاضيأ هفيفجت نود هضبقو ليلحتلا نم ةيناثلا يف وهو ءهضبق نم رثكأ هليلحتو
 نم ضضح لك عفنيو .فلكلا ئربيو «يدنهلا اضوضخم هي زقرو رغشلا رمحي : ةئيزلا

 . سحادلا

 . ةلمنلاو ةوخرلا ماروألا عفني : (2طع ودبءالتسعك ةسل طع ماندان165) روثبلاو ماروألا

 . (1طع ممهاذ عمقما ان10ع55) ةثيبخلا 2 رَملا عفني : (1طع بهاد ل5 ةصل طع ا110ع15) حو رقلا و حا رحلا

 . (1طع 02عقتق) ءاضعألا هذه دشن : (1 طع زمزمأك) لصافملا تالآ

 )١( تابنلا نم عون وه :ناوز .
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 كتحتيو ءاهحورق نمو نذألا نم ةدملا (10:58) ناليس نم عفني يدنهلا :سأرلا ءاضعأ

 ادع عفان اهضارمأو ةّثللا حورقلو «أربيف عالقلل هب

 اهتواشغ ليزيو ةينرقلا ولجيو (0مط(طهاسنه) دمرلا نم عفني : (0هنلدع هءعدصق) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا برج نم ئربيو

 لاعسلاو (81365320م4إ515) مدلا تفعل يدنهلا ىقسي : (0:عدمق ه4 طع هطعما) ردصلا ءاضعأ

 . (1طع همانعط)

 لاحطلاو (156 طاه66) دوسألا ناقريلا نم عفنيو .ءيدنهلا برشي :ءاذغلا ءاضعأ

 . يدعملا (156 5062::013) لاهسإلا نم عفنيو «كلذ لعفت هترجشو . ءالط كلذكو «(16 ةماهءه)

 لاهسإلل لمتحي دو برشيو ةدعقملا قاقش نم عفني : (8:>هدءاهص' ه2عدصمك) ضفنلا ءاضعأ

 . ثمطلا ٌرديو ءايراطتسودو (156 ة:همصق6ط) ةدعملا فعض نم يذلاو نمزملا (156 5068::013)

 «ءاسنلا فزن عنميو ءربدلا حورق نم عفنيو ؛يئاملا (15عء مطاءعم») مغلبلا لهسي ٌيرطلا هرمثو

 ريساوبلا نم عفنيو
 . بِلكلا بلكلا ةضعل ىقسي يدنهلاو «تالاتقلا نم عفنت هترمث :(156 م015005) مومسلا

 . نييواستم لدنصو لفوف عومجم هنزوو «جرهزليف هنزو هلدب :لادبألا
: 10 

 «نوتيزلا قروب هيبش وهو ءاهناصغأ ىلع اهقرو ةرجش يه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 دوسأ هرزبو .ةحئارلا ٍبّيط «ةنشألاب هيبش ضيبأ رهز اهلو .ةرضخ ّدشأو نيلأو عسوأ هنأ ريغ

 .ةراحلا نادلبلا نم بلجي دقو «ىطقأ هل لاقي يذلا تابنلا رزبب هيبش

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب ءانحلا : عبطلا

 .هرّمح رعشلا ىلع خطل اذإ سدنكلا ءام عم ءانحلا : ةئيزلا

 هاوفأل حّبفم ششفم للحم «ىذأ الب فيفجتو ضبقو ليلحت هيف :صاوخلاو لاعفألا

 .ادج ةنّيلم ةنخسم ةّوق هنخدلو . قورعلا

 ةراحلا مأر وألا نم عفان هخيبط : (156 5هءالتمود ةصل طع مادقنتلعو) روثبلاو ما روألا

 . ةبئ :رألا ما وأو هفيفجتل (5ءاانمع5د مطلعوعم») ةيمغلبلاو (1مكةلس 2 (1هد ةوبءالتص عو)

 هنإ ليق دقو فلول رانلا قرحل عفات هخيبط : (126 هدتصلد ة20 طع انآ1ه655) حورقلاو حارجلا

 هدحو مدح رسك ىلع تك «نيوخألا مد لعف (16 >هان005) تاحارجلا يف لعفي

 . يطوريقبو
 جلافلا مهارم يف لخديو «ءبصعلا عاجوأل عفني :(156 زدادا» لصافملا تالآ

 . ماظعلا رسك نم عفنيو «باصعألا نّيليو ءايعالا للحي هنهدو ءدّدمتلاو (16 مهعهلإلةذو)

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا نش محا ًاعيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري )0010

 ١484١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 1 عادصلل لخلا عم ةهبجلا ىلع هب ىلطي : (01عقهو ه. طع ط680) سأ رلا ءاضعأ

 5 عالقلا و 040غ ان16655) مهلا حو رق نم عفني اضيأ كلذكو «ط620ةءطع)

 . قانخلا مهارم يف لخديو «ةصوشلل قفاوم : (0عدهو ه4 ؛طء هطعذا) ردصلا ءاضعأ

 . (6212883]1) مح رلا عاج وأل قفاوم : (8:1عاه1ل 018325) ضفللا ءاضعأ

 ظ ْ : 7[

 «ضعبب هضعب كبتشم بشخ نم دوقنع اهنأك ةرجش يه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 «نوللا يف يدنهلا جذاسلا هبشت ةريغص ةرهز هلو ءارشافلا قاروأ هبشيو ضارع رابك قرو هلو
 وه «ةبطر نكامأ يف تبني فنص هنمو .ةحئارلا بّيط «توقايلاك هبشخ نولو ؛بهذلاك هنولو
 يفو ءاياظشلاك هبشخو ؛ةّسجملا تحت نّيل ءوه ام ةرضخلا ىلإ هنولو ءميظع وهو فعضأ
 ءراسكنالا بعص الو ضيرع الو ليوطب سيل رخآ فنصو «باذسلا ةحئارب هيبش ءيش هتحئار
 . ةعطاس هتحئارو هترمث نم نال ام وهو «دوقنعلا ةقلخك هتقلخ ءوه ام توقايلا نول ىلإ هنولو

 رضخألا ىناثلاو «ةحئارلا بّيطلا ّرملا ّينمرألا ّيرطلا ّيبهذلا لّوألا هدوجأ :رايتخالا
 ىلإ لئاملا ثيدحلا هدوجأ ثلاثلاو «ةّيدنلا نكامألا يف تبنيو «ةحئارلا فيعض ءيدر ؛دوعلا
 :تاتفلا بنجتيو ٌداح عذال زنتكم ءاوتلا ريغ نم طسبنملا سلمألا فيثكلاو «ةرمحلا ىلإو ضايبلا
 «ضيبألا هدوجأ :«سوديروقسيد» لاق .ًاشوشغم نوكي ًالثل دحاو لصأ نم هناصغأ ءام راتخيو
 ريغ نوللا دحاو «رفذ ريغ نم ةحئارلا ليقث «ديقانعلاك ًارزب ًاءولمم ؛ةرمحلا ىلإ براضلا وأ
 .«سيمومرآ هل لاقي يذلا ءاودلاب امامحلا موق شغي ءهيف جّركت ال يذلا «ناسلل عذاللا «هفلتخم

 ةرهزب ةهيبش هترهزو . ةينيمرأب نوكيو «ةرمث الو ةحئار هل تسيل هنأ ريغ ءامامحلاب هيبش هنأل
 . تاتفلا ثتحاف ههابشأو اذه نحتمت نأ تيبحأ اذإو «يلبجلا جندوفلا

 ] . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ٌجولا ةوقك هتوقو «ضبق هيفو «جضنيو ققري :صاوخلاو لاعفألا
 (1طء مقدس ةأانمهد ةراحلا ما ر وألا ييفتب : ([طع وه ءالتص عم هسه طع مانككن1ءو) روثبلاو ما ر وألا

 ظ . 57 ءالتط ع5)

 . كلذل ًاضيأ هيف سلجيو (126 عمانا) سرقنلل هخيبط برشي :(126زهذ5غ5) لصافملا تالآ
 اذإ هنإ مهضعب لاق دقو .مونيو عدصيو سأرلا لقثي : (0:عوسم ه؛ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 ظ . تامؤونملاو تاركسملا نم وهو ؛(16 طء202عط6) عادصلا لازأ ةهبجلا ىلع هب يلط

 . راحلا (0مطغطةانهن3) دمرلا هخيبطب لطني : (00د12: ه:عد55) نيعلا ءاضعأ

 3 ماعدتتوإل هك طع 12156 فطو) ةصوشلا نم عقلي : (0عدصق ه4 طع هطع5د) ردصلا ءاضعأ

 . ةدرابلا

 .نمومآ وه :امامح )1١(

 .نطبلا يف عجو :ةصوشلا 68
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ي تس ااا
 بب

 امضه رثكأ وهو «(16 اذا65) دبكلا للعل هخيبط برشيو دبكلا ددس حتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 . جولا نم
 تاحورق يف عفنيو «ماح رألا عاجوأ نم عفنيو اهّردي : (5:ه:ءا351 هءوده) ضقنلا ءاضعأ

 هنم برشيو «(156 عء56:21 داء) ىلكلا عجول هخيبط يف سلجيو «(1710635 ه4 طع انأعمنو) محرلا

 . (1طء 5:ءالتصود ه2 طع ؟كونعنو) ءاشحألا ما مار 0 نم عفني و «2(ان[عئةلعئان) مح رلا عاج وأل

 . برقعلا ةعسل نم عفني جورذابلا عم هب دمضت اذإ : (156 مه150ه5) مومسلا

 0 كن

 «لباب ضراب نوكي ان يقرحلا ةرهش وعاكأر اهدووحا «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 يف صقني هقروو «نيعمتجم ريجرجلا رزبو لدرخلا ليقو «لجفلا رزبو لدرخلا ةوقب ةهيبش هتوقو

 .هقحلي داكو هتلكاشم براق سبي اذإف «هتبوطرل هنع هلاعفأ

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 .(108) برجلا حيق فشني نييلت عم جضنُم للحُم نْحسُم :صاوخلاو لاعفألا

 . ءالطو ًابرش طقاستملا رعشلا كسمي :ةنيزلا

 (مطاع عصب دب ءالتسو) عجل مر روللا دّيج : (156 55ءااتهعد ةهل طع مانكنناعو) روثبلاو مار وألا

 . ليمامدلل ادائيش حلملا ءاملا عمو

 لسعلا عمو يباوقلاو حّرقتملا برجلل عفان : (1طع هاتصل5د ةصل اطع ان1عع25) حورقلاو حارحلا

 . يسرافلا رانلا ثبنخ- علقيو ؛ةيدهشلل

 قيوسو لخلاب اداّمض ا ررش (50120) اسنلا قرع نم عفني : : (1طعزهاما6) لصافملا تالآ

 نم عفان وهو ءمد هطلاخي ًائيش لهسأ اذإ انضوضخنو « عفنيف اسنلا قرعل هب نقتحي دقو ءريعشلا

 . باصعألا عيمج ءاخرتسا

 يف عقيو «(ة5(ط:03) وبرلا نم عفنيو «ةئرلا يّمني : (0:عدهو ه2 (طع هطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . فيطلتلاو عيطقتلا نم هيف امل (ةو:طص2) وبرلل ةذخّتملا امج يفو ءوبرلا ةيودأ

 عم هب دّمض اذإ ًاصوصخو «لاحطلا ظلغ عفنيو .دبكلاو ةدعملا نخسي : ءاذغلا ءاضعأ

 هنم برش اذإو «ماعطلل ةشم وهو «هعذل ةذشل بوكي نأ هبشيو «ةدعملل ءيدر وهو «لسعلا

 . بسحف مهرد عابرأ ةثالث كلذ لعفيو ءاهلهس اهلهسأو ةّرملا أيق نفاثوسكأ

 طقسيو ثمطلا ٌرديو دودلا لهسميو هابلا يف ديزي : ( 8: ءاقمب ه2عوصم) ضفنلا ءاضعأ

 نم عمنيو .قحسلاب هتجوزل لطبيف «قحسي مل اذإ ًاصوصخو «سبحي هنم ٌولقملاو .نينجلا

 لهسأ :ناخ ءامن مهارد ةسوح وأ انزجيبف مهارد ةعبرأ هنم برش نإو «1(2© ءمآتع) جنلوقلا

 هنم برش اذإ يلبابلا نإ :مهضعب لاقو .(156 ذهاءاتد69) ءاعمألا نم حايرلا لّلحو «ةعيبطلا

 . مهرد عابرأ ةثالث ىلإ هلعفي دقو ءاهأيقو ةّرملا لهسأ «نفاثوسكأ

 .داشرلا بخ وه :فرخخ )1١(
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 درط هب نخد اذإو «لسع عم ًاداّمضو أبرش ماوهلا شهن نم عفني : (156 مهاوهد5) مومسلا

 . ماوهلا

 . اج

 يف ةريغص ةّيكوش ةرجش وهو «سانلا لج هفرعي تابن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 قاروأ اهيلاوح «(166ه0108) نطقلا هيلع فل ذإ ليدانقلا لتف هناصغأ نم أيهي نأ حلصي ام رادقم

 ةيرخص عضاوم يف تبنت ام رثكأو . ةيريفرف رهز اهيلع راغص سوؤر اهفارطأ ىلعو «قاقد راغص

 اهرهزو ءرخذألا بضق هبشت قاقر بضقو «ةرمحلا ىلإ ضيبأ رهز اهل «ةعيفر عضاومو
 ظ : نفت

 ظ . جنذوفلا نم سبيأ يه :«؟سفور» لاق «ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 رارعشقا عنمي هبارش نإ ىتح نحسم «دقعنملا مدلا ىتح عطقم للحم : صاوخلاو لاعفألا
 . ءاتشلا

 . (156 «ةا5) ليلآثلا للحي : ةنيزلا

 ةيمغلبلا ماروألا لخلا عم هب دّمضي : (156 5«ءالنصعد ةه4 ط9 مادكانلع) روثبلاو مار وألا

 . ةثيدحلا (مطاععمإل تعالت عو)

 قرع ىلع ًاداّمض بارشلاو ةيويملابو بصعلا فعضل برشي :(106ز01515) لصافملا تالآ

 . فيسارشلا تحت يتلا عاجوألا نم عفني هبارشو ءاسنلا

 ام اذهو .ءهفعض ليزيو ءرصبلا ةوق ظفحيف ماعطلاب طلخي : (00هد13: ه2عده5) نيعلا ءاضعأ

 ظ .(«سوديروقسيدل هب دهش

 نيعيو «1(2ط6 !ن28) هئ رلاو (1طع هطقكا) ردصلا يني : (0:عوصو ه4 طع ءطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . مدلا ثفن عنمي هفيفجتلو . لسعلاب اقعلو اخبط فيسارشلا عاجوأ نكسيو «ثفنلا ىلع

 (756 مضهلا ءوس ليزي هبارشو .(1ط6 طكذعءءانا#) مضهلا ىلع نيعي : ءاذغلا ءاضعأ

 دفع وهشلا ةلقو زمن ععدانال«)

 لهسيو .(156 6م565) ثمطلاو (15ء نءنصع) لوبلا ردي : (8:>همءاقتمل 01ققهق) ضفنللا ءاضعأ

 ًايفاك ًالاهسإ ىذأ ريغ نم مغلبلا لهسأ «مهارد ةعبرأ ىلإ نيمهرد نيب ام هنم برش اذإو ءدودلا
 ْ .أعفات

 تابن وهو «هتلئاغ مدعل نومأملا :هل لاقيو « «رامحلا رتعص» ةبراغملا هيمسيو «سموت) ةينانويلاب :اشاحلا )١(

 رهزو «ةرمُحلا ىلإ اهنول ربش وحن قاقد نابضقو ءرتعصلاك ريغص قروب «ةيدوألاو لابجلاب نوكي يعيبر

 تابون يف دافأ لسعلاب خبط اذإو «ناديدلل دراط ءثمطلاو لوبلل ردم .لدرخلا نود ًارزب فلخي ضيبأ
 هبشأ تيز هنم رطقيو ءءاسحلا ريطعت يف ةففجمو ءارضخ لمعتست ةيرطع هفاروأو ءسفنتلا رسعو «وبرلا
 «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ «ئيدحو ًاميدق ,باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .روفاكلا تيزب

 ١149١. «ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب
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 : كيج

 ءءاقمحلا َةَلْقَب قرو هبشي هقرو امهدحأ «نافنص كسحلا :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 بلص ززلم كوش قرولا دنعو «ضرألا ىلع ةطسبنم ةريدتسم نابضق هلو ءهنم قرأ هنأ الإ

 0 ,راهنألاو ةيدنلا عضاوملا يف تبني  امهيناث وهو  «هنم ٌّيدنلاو . تابارخلا يف تبنيو
 نم ظلغأ ىلعألا هقاس فرطو «يفخيف هضرعب هيطغي هنإ ىتح ءهكوش نم ضرعأ هقروو «ةعفترم

 ةرمث لثم بلص هرمثو «ةلبنسلا افسب هيبش رعشلا ةقد يف قيقد تبان ءيش هيلعو «لفسألا هفرط

 نوفلعي :نسومرطس رهن طق نونتكست نيذلا موقلاو . نادّربي نيفنصلا الكو ءرخآلا فنصلا

 ةلمجلابو «هنولكأيو ٍذغم ولح هنأل ازبخ هرمث نم نولمعيو «ًابطر ناك اذإ تابنلا اذهب مهباود

 :ةريكي ةدورب تسبل بطو رعوج نم وغاذإ ,رثكأ هتيئام يناتسبلاو ,رثكأ هتيضرأ امهنم يربلا

 .ةريسيب تسيل هتدورب سياي رهوج نمو
 لوأ يف راح وه : هريغ لاقو . سياي دراب «4 سوديروقسيد» دنع هافنص كسحلا : عبطلا

 .اندالب كسح عبطب هبشأ وهو ءاهيف سباي ىلوألا

 .نييلتو جاضنإو «هضبقل داوملا بابصنال عنم هيف :صاوخلاو لاعفألا

 بابصناو ةراحلا ماروألا ثودح عنمي : (15ء 5ىءالتصعك ةسل طع مانقت1ء5) روثبلاو ماروألا

 .قلحلا ماروأل دّيج وهو ءداوملا
 . لسعلاب محللاو ةئفعلا حورقلا 5 عيبا 1 رتتمان205 220 طع ن16ع25) حورقلاو حارجلا

 .ةنفعلا (اناهعمو هى ادع عبص») ةثّللا حورقل دّيج : (0:عدهد ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 ّ لاحكألا يف هتراصع عقنت : (0هد13: ه:عدهك) نيعلا ءاضعأ

 .. قلحلا لضعب ةفيطملا ما ر وألا نم عفني : (12 عورطأ 7324019 018925) سفنلا ءاضعأ

 ةيلكلا نم (0ةا1هانانق) ةاصحلا تّتفيو هابلا ىف ديزي : (8:هءءاقو هدووهو) ضفنلا ءاضعأ

 . (16 ءمانع جنلوقلاو لوبلا رسع نم عقنيو .هتراصع كلذكو ا تا اعماق ةناثملاو.

 هس «ىعنالا ىتهنلا يزبلا هرمث نم نامهرد : (156 مه15025) مومسلا

 . هثيغارب لتقيف ناكملا هخيبطب شريو «ةلتاقلا مومسلل

 :"' لمرح
 .فورعموه :ةيهاملا
 . فطلم عطقم : صاوخلاو لاعفألا

 .ريمألا صمِح وأ زوجعلا سرض وه :كسح )1١(

 ضيبأ هرهزو «ريدتسم هنمو فاصفصلا قروك قرو هل ءًاريثك عرفيو «عارذ ثلث عفتريو تبن :لمرحلا (؟)
 راّيط تيز ىلع يوتحي .كرُق اذإ ةحئارلا يوق لدرخلاك دوسأ رزب اهلخاد ةثلثم ةريدتسم ًافورظ فّلخي
 تالاح يف ديفي امك «ةيبصعلا ضارمألا ضعبو ءاسّنلا قرعو ءردخلاو «جلافلاو ءعادصلا نم عفني

 تاتابنلاب يوادتلا .ثمطلل ٌردمو ءضهجمو «جنشتلل داضم وهو ءءاقستسالاو «ءايعإلاو «صغملا
 ١19941١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو
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 .هب ىلطتو لصافملا عجول دّيج : (1ءزدذد:5) لصافملا تالآ

 . الثم رمخلا راكسإك ة ةركسم ةوق هيف : (0:عدصك 04 أطع ط630) سأ رلا ءاضعأ

 بارشلاو لسعلاب قحس نإ هنإ :«سوديروقسيد» لاق : (06هان]3: هءعقضك) نيعلا ءاضعأ

 . (177ءوانطء5د5 04 ةأعطأ) رصبلا فعض قفاو جئايزارلا ءامو . جاجدلا وأ « . جبقلا ةرارمو

 .ةوقب يّنغي : ءاذغلا ءاضعأ

 ةوقب (126 2268565) ثمطلاو (156 نعكهع) لوبلا ردي : (8:هءعاقتال 0؟عةتك) ضفنلا ءاضعأ

 . ًءالطو ًابرش (15 ءمان#) جنلوقلا نم ًاضيأ عفنيو ءءالطو ًايرش

 :217تيتلح

 طرشي نأب كلذو «نادجنألا غمص تيتلحلا نإ : هباتك يف «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 قاذ اذإ اينروق ضرأ نم بلجي يذلا تيتلحلاو . تيتلملا نم ليسي ظرشلا دعيزمت .هقاسو هلصأ

 .ةهيركب تسيل هتحئارو «فصحلا وحن ءىش هلك هندب ىف رهظي ناكملا ىلع هنإف «ناسللا هنم

 دم ىأ انزرسب فورعجلا تنعلسلا نهررخا موتو. اديدتع ارت ةيكتلا ريتال قام كلذلو,
 قيقد وأ هب طلخي جنيبكسب فحي نأ لبق شغي هفانصأ لكو .انيروفلا نم ةّوق فعضأ وه ؛ماشلا
 تابنلا اذه قاس يّمسي نم سانلا نمو .نوللاو ةحئارلاو قاذملاب هنم شوشغملا فرعيو ءالقابلا
 «قرولا هدعبو «غمصلا اهلك هذه ىوقأو «؛ثورحملا وهو «ثراطنع ءام هلصأ ىمسيو «نويقلس
 .فيرح وهو ؛هنم ٌقدأ هنأ الإ ءنادجنالا ةرجش لصأب ءيش هينول دالبب تبني دقو «قاسلا مث
 سيل «بّيطو نتنم «نافنص تيتلحلا ةلمجلابو :ةلعن:نلدفيو بفجلا ةوخأو نعد ةفض هل سيلو

 ىناوريق عونلا اذه رثكأو :هعيمج يف ةّيران هيسنج دشَأ وهو «نتنملا امهنخسأو «ةحئارلا يوقب

 ا ا :رايتخالا

 اذإ «ةباذإلا نّيه «قاذملا هيرك الو نوللا رضخأ الو «ثاّركلا ةحئارب ةهيبش هتحئار نوكت ال

 . ضايبلا ىلإ هنول ناك .فيد

 . ةيناثلا يف سباي ةعبارلا لوأ يف راح : عبطلا

 مدلا للحيو .عطقيو , خامن كلذ عم وهو .هليلحتب اهدرطيو حايرلا رسكي :صاوخلا

 . فوجلا يف دماجلا (1طع ط1000)

 هيب تلالركامنلا ف: قطستتما ذو: نرلقاقلاو لشاب خول يناسنلا ناو نم تنين ةةكيولا

 . ةيرامسملا (126 ”:2:غ5) ليلاثلا علقيو .نوللا

 ةتيمملا ةثيبخلا ماروألا تطرش اذإ : (156 ة؟:ءالتصع5د ةس0 اطع مادكندله5) روثبلاو ماروألا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا تالليبدلا جالع يف دّيج وهو ؛عفن .اهيلع تيتلحلا لعجو ءوضعلل

 )١( كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف نادجنأ :ةدام عجاري .تابنلا سفن نم ذخؤي غمص :تيتلحلا '
 بسرهنو حيحصت . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا

 .اًمسلا ىفطصم
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 يبا وقلا نم عمني : (156 ؟8هانصلك ةصه طع انلعع15) حو رقلاو حا رحلا

 نم عفنيو «لضعلا خدش نم عفن نامرلا ءامب برش اذإ :(16زهزه5) لصافملا تالآ

 2 هلم ذخؤي نأب (1طع مد ةلالوتو) جلاملا و (15ء اهصكنم») ددمتلا لثم (186 26256 بصعلا عاج وأ

 . باذسو لفلف عم بارشلاب برشيو «علبيو «عمشلاب ليق ام ىلع طلخيف «سولونأ
  لعفيو «نسلا ىلع قصليو ءردنكب طلخي وأ ةلكأتملا سارضألا هب ىشحت : سأرلا ءاضعأ

 . قلحلا نم قلعلا علق هب رغرغت اذإو ءعرصلا يف ايناوافلا لعف

 . لسعب الحك ءاملا ءادتبال دّيج : نيعلا ءاضعأ

 ةنوشخ نم عفنو «ناكملا ىلع توصلا ىمص «عّرجتو ءاملا يف فيد اذإ :ردصلا ءاضعأ

 ةدرابلا ةياوضلاو «نمزملا (126 هماندهط) لاعسلا نم عفن ضيبلاب ىّسحت نإو .ةنمزملا قلحلا

 .ةاهللا مرو يف كتيحلا لعف لعفيو «(1ءانرتورب ه6 طق 12156 و)

 رضي امم وهو «(186 1[ء:05) ناقريلا نم عفن «سبايلا نيتلاب لمعتسا نإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . (16 ان؟ء) دبكلاو (1ع ة:هدصةعط) ةدعملاب

 .(م[طع ةمطغملنوند) هأبلا يوقيو «ريساوبلا نم عفني : (8:25ءا35) ه:عدمد) ضفنلا ءاضعأ

 (156 ءاعمألا حورق نمو صغملا نم عفنيو «(156 م65565) ثمطلاو (156 نعد لوبلا ٌرديو

 دنع مولعملا نمو . ضبق عم ةليلق ةلّهسم ةّوق هيف نأ «سلوب» معزو . 01065 01 اطع زماعقاتسعو)

 . درابلا قيتعلا (156 لذ5062::3) لاهسإلا نم عفني دق هنأ «ةعامجلا

 . عبرلا ىمح نم اد عفني : (1© 1[ه/ءه:5) تايمحلا

 برقعلا اضوضخخو .ماوهلاو «بلكلا نيلكلا ةضع ىلع لعجي : (15ع مهزوهدق) مومسلا

 نم عفنيو «ةمومسملا ماهسلا ررض عفنيو «تيزلاب ءالطو ًابرش كلذ عيمج نم عفنيو «ءاليترلاو

 . مئامسلا ضعب

 ظ : 37 اظنح

 نضيبأ وخر ىنثنآلاو «ئفقيل ركذلاو:.فورعم «ىغنأ هئمو ءركذ هنم لظنحلا :ةيهاملا

 ؛«ءيدر هنم دوسألا نإف «نّيللا ضايبلا ديدشلا «ضيبألا وه هنم راتخملا :رايتخالا

 فعضي هنإف وه امك هيف كرتي لب «هفوج نم همحش ينج اذإ عزني ال نأ يغبنيو .ءيدر بلصلاو

 ةرضخلا هنع خلسنت ملو (156 زءءالم» 6ئ1© ةرفصلا يف ذخأي مل ام ىنجي ال نأو «كلذ لعف نإ

 ةرجشلا ىلع نكي مل اذإو «هّبحو هرشق بنتجي نأ بجيو :اولاق .ءيدر ٌراض وهف الإو ءاهمامتب
 يف غلابي نأ بجيو ءوخرلا ىثنألا نم ىوقأ يفيللا ركذلاو ةلاّثق ةئيدر يهف «ةدحاو ةلظنح الإ

 - ةبوطرلا فداص اذإ - سحلا يف هنم ريغصلا ءزجلا نإف ءًاديج قحسنا دق هنأب ٌرَّتغي الو ءهقحس

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛ نيدلا نست محا ءًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري )0غ(

 ١59١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 نأ قحس اذإ بجي كلذلف ءمرويو ءاعمألا جيراعتو (1طع ة؛هصقعط) ةذعملا يحاونب تيك سرك

 نأل «غمصلاب هنم ىلؤأ ءاريثكلاب هتلئاغ عفدو هحالصإو «قحسيو ففجي مث «لسعلا ءامب لبي
 .ءاودلا ةوقل رهقأ غمصلا

 ًادعب قحلا نع دعب دقو «بطر دراب هنأ ؟«يدنكلا» معز «سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 .اديدش

 .مدلا فزن عطقي ضغلا هقروو «ديعب نم بذاج عطقم للحم :صاوخلاو لاعفألا

 .ليفلا ءادو ماذجلا ىلع كلدي : ةنيزلا

 .اهجضنيو ما وول للحي ضعغلا هقرو : (156 5«ءالتموك ةصم طع مانكأاناء5) ر وثبلاو ما روألا

 (5هاهان© اسنلا قرعو لصافملاو بصعلا عاجوأل عفان :(126 ]هذه لصافملا تالآ
 . اذج درابلا (6©1 8014 سرقنلاو

 هب ضمضمتيو ّلخلا عم هلصأ خبطيو غامدلا يّقني : (0عدص5 هىاطع ط620) سأرلا ءاضعأ
 يف خبط اذإو «راح دامر يف هيف لخلا خبطيو هيف ام ىمريو رّوقي وأ «(«ءاطهءط©) نانسألا عجول
 .نانسألا علق لّهسيو «نذألا يف ّيودلا نم ًاعفان ًاروطق تيزلا كلذ ناك «تيزلا

 باصتنا نم هب غا ارفتسالا عفني : (2 ءدمتءهغ م29 ةمل طع طعوأ هءووصن) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 .اديدش سفنلا

 . (1طع ة(هصقعط) ةدعملل ءيدر (156 020م5ال) ءاقستسالل عفان هلصأ : ءاذغلا ءاضعأ

 ءأص وصخ بصعلاو لصافملا نم ظيلغلا مغلبلا لهسي : (8::هدءاقص هءعقصت) ضفنلا ءاضعأ

 «لمتحيو ؛مدلا لهسأ امّبرو ءًادج يحيرلاو بطرلا جنلوقلا نم عفنيو ءرارملا اضيأ لّهسيو
 نم عفنيو «هترارم نم ةعقوتملا تاريثأتلا يف غلبي ال ءاعمألا نم هجورخ ةعرسلو «نينجلا لتقيف
 نأ بجيو «ًاطاريق رشع انثا يأ «نيتمرك نزو هنم ةبرشلاو .(156 6120467) ةناثملاو ىلكلا ضارمأ

 كرتو «قيتع ولح بارش نم وأ «بنعلا ُبُر نم ئلمو «قوف نم اهفوج جرخأ امبرو «ءقحسي
 . ىقسيو ًامعان قحسي نأ ىلإ ران دامر ىلع عضو امبرو «ةليلو موي

 5000 . طارفإب ءّيقيو . طارفإب لّهسي رضخأ ىنتجملا : (156 م015025) مومسلا

 عفان هلصأ . قناد هّبحو هرشق نمو «ناقناد هنم لتق امبر هدحو هلصأ ىلع تباثلا درفملاو «لتق
 نم يقس هنأ برعلا نم دحاو ىكح دقف «برقعلا غدلل ةيودألا عفنأ نم وهو .يعافألا عذلل

 ااا ا «ناكملا ىلع أربف ءهنم ًامهرد عضاوم عبرأ يف برقعلا هتغدل
 01 يا

 .يئسركلاو دوسألا اهنمو ءرمحألا اهنمو «ضيبألا اهنم «ةريثك فانصأ صمجلا :ةيهاملا
 دوجأ ىناتسبلا ءاذغ نكل ءةّوقلا ىف ذ ىناتسبلا لاعفأ لعفيو ًانيخست ٌدشأو ٌرمأو دحأ يّرب اهنمو

 ْ ] 5 . يّربلا ءاذغ نم

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ,ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 14917.

 نفل ١ج بطلا يف نوناقلا
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 ىوقأ دوسألاو ىلوألا يف سباي راح ضيبألا : عبطلا

 ءاززلت دشأو القابلا ءاذغ 5000 ءاذغ ردعيو خطف هيفو «نّيلم حّتفم امهالك : صاوخلا

 . هسباي نم لوضفلل ًاديلوت رثكأ هبطرو «ةئرلل هنم ىذغأ هلاكشأ يف ءيش الو

 . الكأو ءالط نوللا نسحيو شمنلا ولجي : ةنيزلا

 رئاسو ةبلصلاو ةراحلا ماروألا نم عفني : (1طع ةد:ءالتص عد ةصل طع مانكذت1ء5) روثبلاو ماروألا

 .ددغلا يف اهنم ناك امو ماروألا

 ةثيبخلا حو رملل هقيقد ءابوقلا عقتي هنهد : (156 هانهلك هه اطع انلهع55) حو رّقلاو حا ارحلا

 - .ةكحلاو ةيناطرسلاو
 . رهظلا عجو نم عني : (01عدصو ه؟ طع طع20) لصافملا تالآ

 عجو نم هعيقن عفنيو ءسارلا يف ةبطرلا روثبلل عفان : (0عقصو هأ طع هطعقأ) سأرلا ءاضعأ

 .نينذألا تحت يتلا ماروألاو «ةبلصلاو ةراحلا ةثللا ماروأ نم عفنيو « سرضلا

 «ءىش لك نم لضفأ ةئرلا وذغيو .توصلا ىفصي : (0عدصو ه2 طع طعوا) ردصلا ءاضعأ

 1 - صحا عقد: نمنع تابض تن ةكت كالألو
 9 حتفي و 1((2طءزءاعصنو) ناق ريلاو (1طع 02هموإل) ءاقستسالل عفان هخيبط :ءاذغلا ءاضعأ

 بجيو «(1156 ةماهم5) لاحطلاو (81عموأ1ع هطوؤمتعانمد) دبكلا ددس د وسألا و ينس ركلا ص وصخو

 . هطسو يف لب «هرخآ يف الو ماعطلا لوأ يف ال صّمحلا لكؤي نأ

 نهدب ىلكلاو ةناثملا يف ةاصحلا تّئفي دوسألا خيبط : (18:> عاقل ة ضفنلا ءاضعأ

 هابلا يف ديزيو «ةناثملا حورقل ءيدر وهو «هعيمج نينجلا جرخيو «سفركلاو لجفلاو وللا

 .قيرلا ىلع برش اذإ ةوقب ظعني هعيقنو . صمحلا لامجلاو باودلا لوحف فلعي كلذلو ءادج
 يف عقن نإ هنإ :مهضعب لاق .ينسركلاو دوسألا ًاصوصخ «ىلكلا ددس حتفيو «نطبلا نّيلي هلكو
 صمحلا يف نإ :«طارقبأ» لاق .دودلا لتق ءموي فصن هيلع ربصو قيرلا ىلع هُّنُح لكأو ءٌلخلا

 .(1طء تمصع) لوبلا ٌردي ردح رخآلاو «ةعيبطلا نيلي حلام امهدحأ ؛ .خبطلاب هناقرافي نيرهوج

 . (1[طع همطغمل151:2) هابلا حجيهي خفن هيف ولحلاو

 .23)ةزيعع

 .ةفورعم : ةيهاملا

 ةثيدحلا ةنيمسلا ةميظعلا «ةفاخسلاو ةبالصلا يف ةطسوتملا ؛ةطنحلا دوجأ :رايتخالا

 . ءاذغلا ةئيدر ءادوسلا ةطنحلاو . ءاضيبلاو ءارمحلا نيب ب يتلا ءاسلملا

 . سبيلا ىلإ اهقيوسو «ةسوبيلاو ةبوطرلا يف ةلدتعم ةراح : عبطلا
 مضهلا ةئيطب ةقولسملا ةطنحلاو .ًءاذغ رثكأ ءارمحلاو ةريبكلا ةطنحلا :صاوخلاو لاعفألا

 دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام عجاري .نوحطملا وأ قوقدملا حمقلا يهو :ةطنحلا )١(

 . 117 «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ
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 جزللا قيقدلاو «نخسأ هنكل ءاشنلا نم بيرق يراوحلاو «ريثك تئرمتسا اذإ اهءاذغ نكل «ةخافن
 رادحنالا ءيطب ةطنحلا قيوسو .هعبطب جزلل ام ةعنصلاب جزلل سيلو ؛ةعنصلاب جزللا ريغ هعبطب
 قيوسلا طلخو «هخفن ليزي ىتح راحلا ءاملاب لسغو ةعرسب هرذحت ةوالح نم دب ال خفنلا ريثك
 . جزل بطر دراب وهف اشنلا امأو «ليلق

 . ط6 2139 فلكلل ءاود نارفعزلاب ةصاخو اشنلاو اهقيقدو ءهجولا يقنت ةطنحلا :ةئيزلا
 .ليقث ريعشلاو ةطنحلا قيوس : ءاذغلا ءاضعأ

 نحط ريغ نم ةقولسملا ةخوبطملا اضيأو ةئينلا ةطنحلا : (5:هيعاهص 0:عقصق) ضفللا ءاضعأ

 .دودلا تدلو تلكأ نإ ؛كلذك ًاضيأ ةسيرهلاو .ةسيرهلاك ةيرهت الو

 يدنعو «ةعفان بِلكلا بلكلا ةضع ىلع ةرورذم ةقوقدم ةطنحلا : (16 م01:055) مومسلا
 . ريخ (186 580008) قيرلا ىلع ةغوضمملا ةطنحلا

 : بيبلح
 . 7 ضيبألا ناجنروسلا هبشي يدنه ءاود :ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 لصافملا عاج وأو (156 عمانا) سرقنلا نم هبرش عفني :(16زهأهأق) لصافملا تالآ
 ظ > . ادح (1 ءانت22115123)

 طالخألاو عرقلا تبحو ناديدلاو ماخلاو مغلبلا لهسي : (05::8ءا36 018ةق5) ضفنلا ءاضعأ
 . (1طع (طنءاع طاتصتها115) ةظيلغلا

 : ''9ضاّمح

 ضرأ يف تبني فنص هنم «ةريثك فانصأ تابنلا اذه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا
 .معطلا بّيط ناك خبط اذإ اذهو «نيتاسبلا يف تبني دقو .سوؤرلا ةداح لاوط هقرو .ءةمسد
 يّرب فنص هنمو نيابالوسفأ هل لاقي .فارطألا ةدّدحم ةبلص هقاروأو ماجألا يف تبني فنص هنمو
 ضماح رابك ريغ هرزب اهيلع نابضقو رتعصلا قروك هقرو فنص هنمو . لمحلا ناسلب هيبش معان
 يذلا نم ربكأ وهو «نونعل هيّمسي سانلا ضعبو .نويولوقنأ ىّمسي فنص هنمو .فيرحو رمحأ
 لاقو .اهانركذ يتلا ضاّمحلا فانصأ رئاس ةّوق لثم هتّوقو .ماجآلا يف ًاضيأ تبني انفصو
 يف لعل لب .لاقي امك ةضومح هلك يّربلا يف سيلو «يّربلا قلسلا هل لاقي يّربلا :مهضعب
 .ءيش لك يف ىوقأ يّربلاو 2 هضعد

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب هرزبو «ةيناثلا يف سباي دراب : عبطلا
 سيل يذلاو .ىوقأ ضماحلاو ءريسي ليلحت هنم هفتلا يفو ١ ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 ظ يناّسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )01(
 .امسلا ىفطصم تسرهفو حيحصن . توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا

 .ةيماعلاب «ةضيّمحلا» وه :ضاّمح (؟)
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 . حلاص دومحم هطلخو ؛ءارفصلا عمقي هلكو ءابدنهلاب هيبشلا وه اذهو . ىذغأ ةضومحلا ديدش

 ([15© صربلا نم هداّمض عفن بارشلاب خبط اذإو «رافظألا ريشقتل ٌلخلاب هلوصأ :ةئيزلا

 . (1طع آظنمعت#هد) ءابوقلاو 1ءدلعملعممصم)

 نا هلصأ نإ : ليق ىتح ريزانخلا هب دمضت : (1ط6 5ءالتمعو ةصل طع مانكأان165) روثبلاو ما ر وألا

 . هب عفتنا ريزانخلا بحاص قنع يف قلع

 (1ءةههطلعو حا ٌرقتملا برجلل لخلاب هلوصأ : (7ع هنصلك ةص4 طع انله625) حو رقلاو حا رحلا

 . هئامب مامحلا يف هسفن وه كلذكو ءةكحلا ىلع راحلا ءاملاب هخيبطو «يباوقلاو 2115611105)

 هخوبطمب كلذكو «ةعجولا نسلل هتراصعب ضمضمتي : (0:عدمو ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 .نذألا تحت يتلا ماروألا نم عفنيو «بارشلا يف
 «نيطلا ةوهشل لكؤيو «نايثغلا نكسيو «بارشلاب دوسألا ناقريلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . اهمرو للح لاحطلا هب دّمضو لخب خبط اذإو

 00 .هنم رابكلا رزب اضويصختو « لقعي هرزيو وه : (8:>نعءادص ه2 عدصو) ضفنلا ءاضعأ

 نإ :مهضعب لاقو ناب لمح روب يف : ليقو. 6 نطيلا نيلاع لكأو خبط اذإ هفانصأ لك قرو نإ

 0 محرلا ناليسل فوق هلوصأو . نييلتو قالزإ هيف ءٌولقم ريغ ضاّمحلا رزب

 (1طع 8«ءمم و1 0هم) جحسلا نم عفني هيف يتلا هتجوزللو «بارش يف برش اذإ ةيلكلا ةصح تّتفتو

 كلذ غاسو ضاّمحلا رزب برش اذإو «قلزي تو و «لفتلا سبي نمو ضراعلا

 ناليس عطق ةأرملا هتلمتحاو قحُس اذإو «نمزملا لاهسإلاو ءاعمألا ة ةحرق نم عفن «رمخلاو ءاملاب

 خبط اذإو « أنم : زم ًاناليس (1طع ن1 عزاتك) مح رلا نم ةلئاسلا (1*1هتصع هى طع طانتسمان5#) تاب هوطرلا

 .ًادج ثمطلا ردأو «(1ع ؟هواءهل فلعتتو) ةناثملا يف يذلا ىصحلا تتف «برشو بارشلاب

 لبق هرزب لمعتسا نإو «يّربلا اضوصخي «برقعلا عسل نم عفتني : (156 مهزكههو) مومسلا

 .اهعسل رضي مل برقعلاو ماوهلا عسل
 ع

 مدرع بالا رجب : ةيهاملا

 'يكوش يضرأ» و و «رانكنإ» و «ةميدقلا بتكلا يف «ركنكلا» مساب فرعي «يكوش يضرألا وأ :فوشرحلا )١(

 نطوم امأ . . لصألا يسراف هنأ نظلا بلغأو «ةيبرعلا يف هل دوجو الف ةركتكلا» مسا امأ . ماشلا دالب يف ظ

 رئازجلا نم لكل لحاوسلا اميس الو .طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح وه حجرألا ىلعف يكوش يضرألا

 مس ١/0 يلاوح هعافترا غلبيو «عرفتلا ليلق كيمس قاسب زيمتي يبشع تابن يكوش يضرألا .اسنرفو

 ةطيسيو ةزضخمف يلقسلا مسقلا يف امأ ؛ «حطسلا يف رضخألا ىلإ ةلئام نوللا ةيضف مجحلا ةريبك هقاروأ

 هنم ةراونلا . .امزج 9 و0 نيي ام اهددع مجحلا ةيواستم ريغ ءازجأ ىلإ ًاقيمع ًاصيصفت ةصصفم «بيكرتل

 ىلع دعاسي .مس * و” نيب اهضرعو مس 5 و' نيب اهلوط ددعلا ةريثك ةيفشرح اهقاروأ « ءمجحلا ةريبك

 «لوبلا ردي «ةيهشلا حتفي مدلا طغض ضفخ «نييارشلا يف بلصتلا ةجلاعمو كرر كركلا ةباذإ

 صئاصخ ؟لكأن اذام . . ةيسنجلا ةوقلل ةميظع ةهبنم تناك لسعلا عم هروب علا ذآ «ةرارحلا ضفخي

 ١1197. «توريب «ةفرعملا راد 5 نيمأ دمحم «باشعألاو تانانثلا
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 لاق .بطر دراب وه :1يزوخلا» لاق .ةيناثلا ىلإ بطر ةرارحلا ىلإ لدتعم : عبطلا

 بطر ىلوألا يف راح وه :هريغ لاقو . ىلوألا يف بطر راح هلاعفأ يف نويلهلاك وه :«حيسملا»

 هسانجأ نأ يدنعو . ةيناثلا رخآ يف راح فشرحلا :لاق هنأ «سونيلاج» ىلإ بسن دقو . ةيناثلا يف

 . عئابطلا ةفلتخم ةريثك

 ءادوسلا دّلوي هنإ :«يزوخلا» لاق .ةفاطل هيفو .فّمجيو اليلق يّقني :صاوخلاو لاعفألا
 .دعبا دقو

 هراردإل طبإلا نتن ليزيو سأرلل ًالسغ لمقلا لتقي هؤامو بلعغلا ءاد نم ءالط عفني :ةئيزلا
 . هيف ةيصاخبو نتنملا (1طهدىنه9) لوبلل

 . (156 ة«ءالنمعو) ماروألا لع : ماروألا

 . ةبلصلا ةكحلا نم عفني هؤام : (156 >هانصلك ةصم اطع انلهعت5) حو رقلاو حا رحلا

 . زازحلا بهذي هؤام : (0عهصو ه, طع >620) سأرلا ءاضعأ

 لوقنو ءدنكركلا وهو ءهغمصو .هلصأ اميس ال ؛يلبجلا ًاصوصخو ؛.ىّئغي : ءاذغلا ءاضعأ
 . فاكلا لصف يف دعب نم هيف

 ءًانتنم الوب جرخيو (156ان150 لوبلا ٌرديو هابلا يف ديزي : (0«:8ءاد9 0:825) ضفنلا ءاضعأ

 . بارشلاب برش اذإ (1632500:268) نطبلا لقعي ام اريثكو (156م01680) مغلبلا جرخيو ةعيبطلا نيليو
 : "3”يقوقدنح

 . هنولوانتيو زبخلا هرزب نم ذخّتي «يرصم هنمو «يناتسب هنمو ءيّرب هنم «تبن :ةيهاملا

 طسو يف راح :«هيوسام نبا» لاق .ةيناثلا رخآ يف سباي راح :«جيرج نبا» لاق : عبطلا

 . ىلوألا رخآ يف هترارح نوكت نأ هبشي يناتسبلاو . ةيناثلا

 حايرلل هنهدو «نيخست عم ضبق يّربلا يفو .فيفجتلاو ءالجلا لدتعم يناتسبلا :صاوخلا
 ظ . ةظيلغلا

 .يناتسبلا كلذكو ,؛فلكلل يّربلا :ةنيزلا
 حورملا يقنت لسعلاب يناتسبلا ةراصع : (1طع ؟هانتص05 220 1طع ان10615) حورقلاو حارجلا

 . (1طع ا106:5)

 دنعو حيرلا نم (8طعدص#اذ:2) لصافملا عاج وأل دّيِج هنهد :(126زهأدا5) لصافملا تالآ

 . موق هب ئرب دقو «ةنامزلا فوخ
 1 عرصي نمل عفنيو .هتراصعب طعس اذإ عدصي : (01عةهك ه4 طع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 (171/طئاهعودك ه4 اطع ©الع) نيعلا ضايبل هنم يناتسبلا ةراصع : (061113: 0:عد55) نيعلا ءاضعأ

 . لسعلا عم ًاصوصخو ؟ةتانكتلاو

 . 1و5 ط6 مسأب فورعم تابن وه :يقوقدنح )010(
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 .(1طع مطلععمم) مغلبلا و عالضألا عج ول عفان : (0:عدصق ه؟ طع ءطغعو) ردصلا ءاضعأ

 .ابدنهلاو سخلاو ةربزكلاب هررض ىفالتيو «قيناوخلاو قلحلا عجو ثدحيو «يّربلا ًاصوصخ
 ءاودل هنهدو «ةّيحيرلا ةدرابلا (مدزه» ه, طع ة:هم02ءط) ةدعملا عجو نم عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع لعمموإل) ءاقستسالا

 ِي َربلاو . (1طء مغه5عو) ثمطلاو (156 تكصع) لوبلا ردي : (8:>عءاقمإل هدوقهق) ضفنلا ءاضعأ

 (1طع مهنص ه4 اعدانءعأءو) نييثنألا عجول عفان هنهدو . ةناثملا عجول دّيج ايخولملا رزبو بارش عم

 . هآبلا حجيهي هرزبو وهو .«نطبلا دشيو ةضيهلا نم عفني يّربلاو .(1016ع:2ل1هند) ماحرألا عجوو

 «تاقرو ثالث هقرو نم ىقسي ٌبغلا بحاص نإ :لاقي اميف ليق : (156 16:6:5) تايمحلا

 تكف امهيأ نم عبرأ عبرللو .اهراودأ ىّمحلا ىلع ىثّوشيف «تاّبح ثالث هرزب نم وأ

 شر نإو «لاحلا يف عجولا نكس برقعلا ةعسل ىلع هؤام ل شر اذإ ا

 .هنم برقعلا عسل جالع يف ىوقأ هرزبو ءاعجوو ًاعذل جّيه ميلس وضع ىلع
 ْ ش : لج

 . ةبيرغ ةبوطر نم ولخت الو ءاهيف ةسباي ىلوألا رخآ يف : عبطلا

 «ةجوزل تارك اهيف عمتجا امل كلذو «ةنّيلم ةجضنم اهتّوق :صاوخلاو لاعفألا

 ناك نإو ءيدر (2العمص©) اهسوميكو «قفرلاب لعفت اهترارحو ءاهترارح ىذأ ةبلغ عنمت اهتجوزلف

 : ليلقلاب سيل
 قاقشلا نم عقنيو «(3/13115 01 016655) حورقلا راثآلو نعشلل عفان سآلا ف اهنهد :ةنيزلا

 د نيسحتو (156 12140 فلكلا ةيودأ يف لخديو ءدرولا نهد عم ًاصوصخ ءاهباعلب درابلا

 . قرعلاو ندبلا ةحئار نتنو ةهكنلا رّيغتو
 ما روألل اهقيقدو «ةبلصلاو ةيمغلبلا للحت : (1طع 5؟ءالتسعك ةصل اطع مانكأ الل 5) روثبلاو ما ر وألا

 ءام ةبالص ىلإ تناك لب ؛ .ةبهتلم نكت مل اذإ هنطواعلاو ةرهاظلا ([1م6ةمده61هد 5ت:ءالتنصعو) ةراحلا

 . اهجضنتو تاليترلا نّيلتو
 . قرحلل درولا نهد عم عفنت : (156 :هاتصلك ةص0 اطع نع مم) حو رقلاو حا رحلا

 عم اصوصخ «ةعذدصم سارللا هب السغ زازحلا يقنت : : (©:عدصد هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . ةدعملل ةّرضم لقأ يّرملا عم تناك نإو «ىّرملا

 قاروألا «مئاقلا وأ طسبنملا يدعاقلا عيرفتلا ةريزغ يهو ء مس م١ ىلإ اهعافترا لصي .ةيلوح ةبشع : ةيلحلا 0(

 يلصألا نطوملا نأ دقتعُي .ًادج ةريغص راهزألا . قوسلا ىلع عضولا ةلدابتم ةقّدعم «تاقيرولا ةيثالث ةبكرم
 ةينغ اهنأ ةبلحلا ليلحت نم نّيبت .اهلمكأب ايلارتسأ ةراق وأ «ةيقيرفألا ةراقلل يلامشلا ءزجلا سنجلا اذهل

 يف نابراقي امهو نيلينوغيرتلاو .«نيلوكلا يتدامو «نيتوباسلا ةدام ىلع ىوتحت امك ءروفسوفلاو نيتوربلاب

 اممو . ؟ةبلحلاب اوفشتسا» : ِةِبِكَك لاق : «يوبنلا بطلا يف ةيزوجلا ميق 5 نبا هركذو لينيتوكينلا ضمح امهبيكرت

 لاعسلا نكستو .«نطبلاو ردصلاو قلحلا تنّيل ءاملاب تخبط اذإ اهنأ اهعفانم نع برعلا ءابطألا هركذ

 تاتابنلاب يوادتلا .ريساوبلاو «مغلبلاو «حيرلل ةديج يهو ء.هابلا يف ديزتو «سفنلا رسعو وبرلاو ةنوشخلاو
 ١44١. «ةيناثلا ةعبطلا «ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو



 11ا/ ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نيعلا ىلع ءالط عفنيو «ةفرطلا نم يفشي ةبلحلا خيبط : (0هنلدع هءعدص5) نيعلا ءاضعأ

 . ةمّروتملا ةظيلغلا داوملل

 نّيلتو .ءاذغلا ضعب ةئرلا وذغتو توصلا ىفصت : (018385 01 طع 08651) ردصلا ءاضعأ

 .(مقاطتس2) وبرلاو (1طء ءهدوط) لاعسلا 52 و (1طء مطورعست) قلحلاو (15ء هطعفا) ردصلا

 ءامهريصع ذخؤيو ميحل رمت عم عمجت نأ دوجألاو .نيت وأ رمت وأ لسعب تخبط اذإ اصوصخو

 . ةليوط ةدمب ماعطلا لبق لوانتيو ءالدتعم ًانيخست رمجلا ىلع نخسيو ريثك لسعب طلخيف

 :ةدعملا فعضل ّلخلاب اهخيبطو .ًاداّمض لاحطلل نورطنلا عم ةعفان :ءاذغلا ءاضعأ

 .هلكأ ررض ناعفدي يّرملاو ّلخلاو ,«ٌتغم امهحورقلو «اهّيرط ًاصوصخو
 .همامضناو هعجوو 5 مرول اهخيبط يف سلجي : (5:0ءا357 0:ع355) ضفنلا ءاضعأ

 دّيج ءاملاب اهخيبطو .امضق ة لكأ اذإ لخلا عم اهّيرط كلذكو :يعملا حورقل لخلاب اهخيبطو
 «. (5ءالتنصع اه طع ةصانك) ةدعقملا يف مار وألل دّيج اهنهدو .(156 لنف::5062) لاهسإلاو ريحزلل

 لفثلا عفد ىلإ كّرحي امنإو ؛ماعطلا لبق يّرملا عم اصوصخو ؛صغملاو ريعرلل اضيأ نقحيو
 ةظيلغلا تابوطرلا ردحي لسعلا عم هخيبطو .ةوقب عذلي الثل ريثك ريغ لسع عم ًاصوصخو ؛هتفارحل
 عم لمتحي رو ؛«(1طع70655ع5) ثمطلاو (12ءادتت06) لوبلا ٌرديو « ءاعمألا نم (1طع اطتعاع طاتقق01055)

 دّيج وهو .فافجل ةدالولا ريسعلا (11302655 01 طع ا3165) محرلا ةبالص نم عفنيف ؛ طبلا محش

 .هجورخ رسع يف سمرتلاك سيلو «قرعلاو لوبلا نتنيو « عيجرلا بّيطي ريساوبلا باحصأل
 :نوذرح

 .هب ىذعتي امب لرولا هبشي وهو «لرولا عبط نم بيرق هعبطو «ٌبضلا وه :ةيهاملا
 .رصبلا ٌدِحُيو ةكحلاو ضايبلل هليز :نيعلا ءاضعأ

 : نوزلح

 . فادصألا ةلمج نم وه :ةيهاملا

 . مدلا ئفطي : صاوخلاو لاعفألا

 . (10]1ع,5 ه؛ طع ءإلع) نيعلا حو رقل هنم قرحملا :> ن7 0:82ه5) نيعلا ءاضعأ

 : سورتلا ىمسيو يمور روح
 هغمصو ؛«ًانيخست ٌدشأ هرهزو .ىلوألا يف فّمجيو «ةيناثلا يف ًاديدش نخسي راح : عبطلا

 . نيخستلا يف غلاب
 . (1طع ءصتل عمقإل) عرصلا نم عفنت لخلاب هترمث : (0عدم5 ه1 طع 2620) نبأ رلا ءاضعأ

 : و
 . يزوخلا رانلجلا وه هنإ : مهضعب لاق : ةيهاملا

 . جّنشتلا ثدحيو بصعلاب ٌرضي :(1ءزهذ565) لصافملا تالآ

 : جاجزلا ةشيشح

 . جاجزلا اهب ىلجي ةشيشح هذه : ةيهاملا
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 .نّيلم ٌقنم قصلم ةبوطرلا عم ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 هقرو ىّقسيو (16 ان10615) مأ روألل نكسم : (15ع ةءالتم عك ةس4 طع مادقننلء5) روثبلاو ما ر وألا

 «ةرمحلاو ةلمنلا ىلع صاصرلا جاديفسأ عم هتراصعو «ةّيمغلبلا ماروألاو رانلا قرحو ةرمجلل

 .نيتزوللا مرول هب رغرغيو

 . سرقنلا ىلع يطوريقب :(186زه15:5) لصافملا ءاضعأ

 هب كّئحتي نذألا عجول درولا نهد عم هتراصع : (0:عدص5 ه4 طع طء20) سأرلا ءاضعأ

 ظ . نيتزوللا مرول هتراصعبو

 . نم ارهلا (1طع ءمانتعط) لاعسلل هتراصع ىسحتت : (1565م1122601]/ 8225[0) سئفنلا ءاضعأ

 ظ . (1طع مأ165) ريساوبلا ليزي : (8:«ءءءاقمإل هءعدصق) ضفنلا ءاضعأ

 : ةيرح
 قروب هيبش ثلنثم هقرو «ةبرحلاك ثلثم رزب وهو «سطيجنل ًاضيأ اهل لاقيو : ةيهاملا

 .نويردنقولوقسأ

 . ةيناثلا يف هترارح يّربلاو «ةليلق هترارح يناتسبلا : عبطلا

 . تاحارجلا هّيرط لمدي : (1طع >هاتهل5 24 طع اناهعمو) حو رملاو حا رجلا

 . لاحطلا أربأ برش اذإ ءآسباي هقروو «لاحطلا ىلع ّلخلاب هرشق : ءاذغلا ءاضعأ

 .نويردنقولوقسأ قروب هيبشلا هقرو اضيع ردي : (7)6:6121::5 01عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 ظ 37 تلاع

 بكرم وهو «ًاقيلعتو ًاداّمض بلاحلا ماروأ ءافش ةيصاخ هل نأل ًايبلاح ىّمسي تابن : ةيهاملا

 ظ .درولاك ىوقلل

 . هيف ةرارح عم ةدّربم ةوق هيف : عبطلا

 .ةعفاد ةدّربم ةّوق هيفو للحم : صاوخلا

 يف ضراعلا (156 #5:اانه8) مرولا يفشي : (76 5دءالتدعو ةهه اطع ماندةتاءو) روثبلاو ماروألا

 .هب دّمضي نأ نع الضف هيلع قلع اذإ (156 انهءام2) بلاحلا

 : ءازح

 . ىضم اميف هيف انلق دقو ,ةيورانيدلا وهو ءارفوزلا وه : ةيهاملا

 اذإو «نويبرفألا نم ىوقأ وه :زوخلا لاق «ىسراف ًاضيأ لاقيو «ىنمرأ ءاود وه :ةيهاملا

 .لتف مهردلا ىلع هتبرش تداز

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا ىف دمتعملا ىف سوقيطارطا ةدام :عجاري )١(

 . اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا يناسغلا لوسر
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 .ةعبارلا يف سباي راح : عبطلا

 . معطلا خيسم قرحم :صاوخلا
 . ءىقم (156 :؛هتصقءط) ةدعملل قرحم :ءاذغلا ءاضعأ

 ١ : ©90نابلا تح

 . ءابلا باب يف ركذ : هتيهام

 علا تح

 نع قلفنا زمغ اذإ ؛«قيقر داوسلا ىلإ هرشقو «راغصلا قدنبلاك تسميدلا تح وه : ةيهاملا

 انركذ دنع نيغلا لصف يف هلاعفأ ركذنو ؛ةّيرطع ريسي هيف ءامه ام ةرفصلا ىلإ نيتبلص نيتقلف
 .راغلا

 . "”ملّؤلا تح

 .روزرهشب تبنيو ءًادج معطلا ةبّيط ةّبح يه :ةيهاملا
 . بطر ةيناثلا يف راح وه : عبطلا

 .نمسم : ةئيزلا

 اديس (1طع ةمعمم) ينملا يف ديزي : (18:0ءا31) 018205) ضفنلا ءاضعأ

 تح || 1 )5(. ٠

 ديدش تل نع قلفني راسكنإلا لهس هنأ الإ ءهنول ىفو :لفلفلا رادقم ىف ٌبح :ةيهاملا

(010 

(0 

 ف

(2) 

(0) 

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 .لاقي اميف ةيخرتسملاو (156 هم14 ة:ههعط) ةدرابلا ةدعملل دّيج : ءاذغلا ءاضعأ
 : 200 ليلا بح

 . يدنهلا مطرقلا وه : ةيهاملا

 . ثيدحلا سلمألا نيزرلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةيناثلا يف سباي راح هنأ حيحصلاو «ىلوألا يف سباي راح وه : مهضعب لاق : عبطلا

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا باتك نم ءابلا فرح يف تدرو

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا . يناسغلا لوسر

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : مجاري

 .راغلا :ةدام ١48١. «ةيناثلا ةعبطلا

 «نيدلا سمش دمحأ ءانيدخبو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : مجاري . زيزعلا بح وه :ملرلا بح

 ١484١. «ةيناثلا ةعبطلا .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد
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 . (7:ةطناع «ةانلفهم) ضيبألا قهبلاو (156 !هناعملهمصق) صربلا نم عفني : ةئيزلا

 .ادج ٌتغم بركم :ءاذغلا ءاضعأ

 ءادوسلاو (1طع (طنعاع طاتصت0ا055) ةظيلغلا طالخألا لهسي : (18:01ءاقتإل 018ةتقق) ضفنلا ءاضعأ

 . عرقلا ّبحو ناديدلاو «ةّرقب (156 مالدوس) مغلبلاو

 تتفدت ن طم 8اةءاع طثاو) ءاد وسلا نم ةعفنملاو «(156 كندم5063) لاهسإلا يف هلدب : لادبألا

 . ينمرأ رجح هنزو سدس عم لظنحلا محش هنزو
 : (؟)ةنمسلا بح

 لفلفلاك هترمث «ضايبلا ديدشب سيل «قرولا ضيبأ ,عارذلا ردق ىلع ةيرفق ةرجش :ةيهاملا

 .امويرماص رزب وه : مهضعب لاق . ينبل ينهد

 .  ([طع طسصتمانع) ةبوطر ليلق ىلإ راح : عبطلا

 . نسحيو نمسي : ةئيزلا
 . هؤاذغ رثك مضهنا اذإف «(16 56هد280ط) ةدعملا يف ؤطبي : ءاذغلا ءاضعأ

 (1طع هابلا حجيهي دو (16 ةمعصم) ينملا يف ديزي : (85:011317 018205) ضفنلا ءاضعأ

 . 2م11001512)

 :ربونصلا بح
 ّبل نع قلفني رمحأ هّشه ء«رشقلا قيقد «قتسفلا نم قدأ ةرجشلا هذه ّبح :ةيهاملا

 ءراغصلا امأو ءسوس ىّمسملا ربونصلا نم يه يتلا رابكلا يه هذهو ءذيذل نيهد ضيبأ لواطتم

 اهنم ءاودلاب هبشأ راغصلاو ةصوفعو ةفارح هيفو ءاّبل ّدحأو ءأارشق بلصأ ثلثم ّبح اهنإف
 لانقلاب

 .ةيناثلا يف سباي راح راغصلاو «ةبوطر ديزيو «ةرارح ىلإو لدتعملاك رابكلا : عبطلا

 عقني نأ هيكل بهديو ؛«يرطلا يف ًاصوصخو .عذلو ليلحتو نييلتو جاضنإ هيف : صاوخلا

 هرهوجو .امات ادوجو هيف نيدوجوم كلذ لبق اناك نإو «هتيرغتو هنييلت لمكي ذئنيحو ءءاملا يف
 . ةيئاوه ليلق هيف يئام يضرأ

 نمسم : ةنيزلا

 ءالكأ ندبلا فعضو ءاخرتسالا نم عفني رابكلا ربونصلا ب تح :(16 زهل215) 78 تالآ

 .اهيف نوكت يتلا ةدسافلا تابوطرلا فمجيو
 (1طءاسهو) ةئ رلا تابوطرل عفان هنم ريبكلاو ريغصلا : (0:عدهد 04 ؛طوء هطع5ا) ردصلا ءاضعأ

 خبط اذإف ءاهيف ةريسي ةرارمل يرطلا جتخبيملاب ًاصوصخو «لاعسلاو مدلا فزنو حيقلاو ةنفعلا

 . تاقوعللا يف عقو اذإ هبشخو هروشق كلذكو ءادّيج ةئرلا حيق ةيقنتل ناك ءولح بارشب

 .ةنامدركلا وه :ةنمسلا بح )1١(



 4.4١ 20 ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 (156 ماضهنالا رسع وهو ءاهاّوق ةدعملا ىلع نيتنسفألا عم دّمض اذإ :ءاذغلا ءاضعأ
 عم رورحملا هلكأيف «راحلا ءاملا يف عقني نأ الإ «ةدعملا عذلي .هّيوق ءاذغلا ريثك ءلنوءكانس)

 لاك (1طء ةنهرصقءط) ةدعملل دّيج وهو ءدوجيو مضهيف ؛ «لسعلا عم دوربملاو ءذزربطلا
 .خنرو قرح اذإ الإ كلذك نوكي ال نأ هيشيو «(156 ::هم20ط) ةدعملل ءيدر :؛ سوديرومسيد»

 اهعذل نكس .ءاقمحلا ةلقب عم برش اذإو وار وال كلا عار ءعرفتملا نأو

 . عذلي ال نأ نع الضف

 عم لكأ اذإ ةريثك ةدايز (1طع ةمعصم) ينملا يف ديزي : (8:01ءاق5] 018325) ضفنلا ءاضعأ

 0 بح هقايرتو . صغمي رتعصلا نمو هنم راثكإلاو دينافلاو لسعلا وأ ذزربطلاو مسعسلا
 ىلع امهيوقيو .(156 5120067 ةناثملاو ىلكلا تابوطرل ءالجلا ديدش وهو ءهدعب صممي زملا
 ةناثملا حورف نم عنميو .ريطقتلا يعون نم ئربيو «(5نمموعوولم» 01 طع انمهع) لوبلا سبح

 .٠ ةيعفالا عم هدامض عني رو ٌرديو .(16 ة]هنان5) ةاصحلا نمو (15ع 612006:)
 : 290 لَقلَقلا بح

 بّيط ينهد ّبل نع رسكني «ةرادتسالا صلاخب سيل مطرقلا نم ربكأ ضيبألا : ةيهاملا
 .نظي اميف ثاغملا هلصأو :لئاقلا اذه لاق . يّربلا ناّمرلا رزب وه :مهضعب لاق .معطلا

 . ةيخرتسملا نادبألا يّرَقي : (70610:5)لصافملا تالآ
 . فخأ هّيلقم :صاوخلا

 نمسم : ةئيزلا
 . قيتعلا بارشلا ىلع هب لقنت اذإ اصوصخو ء عدصم : (0:عقطق 01 طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 دوجأ ناك «لسعلاو ركسلاو ذزربطلاب لكأ اذإو .ضيهيو مختي هنم راثكإلا :ءاذغلا ءاضعأ
 . (1طع ةامصهعأط) ةدعملل عذللا ديدش ريغصلاو .«ءيدرب هطلخ سيلو ءدوجأ هنم يلقملاو ءامضه )

 .ديدح

 وه «ناقروباسلاف .عونصم ذالوفو «نهامربو «ناقروباس :فانصأ ةثالث وه :ةيهاملا
 لابوت نم بيرق ناقروباسلا لابوتو . نهامربلا نم ذخّتملا وه عونصملا ذالوملاو . يعيبطلا ذالوفلا
 . ًادرفم ًاباب ثبخلل درفنو . ساحنلا

 ثبخ لك ىوقأ وهو «هراجنز نم فعضأ هئبخو .لاكأ ضباق هراجنز : صاوخلاو لاعفألا

 | . بارشلاب سحادلا ىلع هؤدص :ةنيزلا

 ةرمجلا ىلع بارشلاب ديدحلا أدص : ض6 وجب ءاانص عد ةصل اطع ماندننلع) روشبلاو ماروألا

 . (1طع مانكاال65) روثبلاو

 . هنم عفني ([6 عما11)» سرقنلا ىلع بارشلاب هؤدص : (1طع]0هزهأق) لصافملا تاللآ

 .نامرلا بح وه : لقلقلا بح (1١)



 ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 1.47

 ًاعفان لخلا كلذ ناك هيف خبطو فيقث لخب قحس اذإ : (0:عدسو ه, طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . (15ع ءهم) نذألا نم يراجلا نمزملا حبقلل

 . ةرفظلاو نوفجلا ةنوشخل دّيج ديدحلا أدص : (0هنل3: هءعةهق) نيعلا ءاضعأ

 (5«ءالنهو هءاطع لاحطلا مرو نم عفني ديدحلا هيف أفطملا ءاملاو بارشلا : ءاذغلا ءاضعأ

 .اهفعضو ةءاعملا ءاخرتساو ةماءع»)

 لابوت يف يتلا نم هفعضأ ءاملل ةلهسم ةّوق هلابوت يف : (8:هىءامم ه2عدمك) ضفنلا ءاضعأ

 (1طغ انأعا5) محرلا نم (طع2051538ع) مدلا فزت عطقنيف ء«لمتحي ضبافق هؤدصو «ساحنلا

 (156 لاهسإلا سبحي ديدحلا هيف أفطملا بارشلاو «(156 من165) ريساوبلا فّمجي هؤدصو

 سلسو (22:21ل535 04 اطع ةضانك) ةدعقملا ءاخرتسا نم عفنيو ءايراطتسودو نمزملا كنوءءط0هءه)

 . (1طء ةمطع2ل1512) هايلا ىلع يوقيو «صضيحلا فزنو (8هصان6515#) لوبلا

 : مامح

 . فورعم ريط :ةيهاملا

 . ادج راح اهضيبو ءٌفخأ ضهاونلاو «ةيلضف ةبوطرو ةرارح اهيف خارفلا : عبطلا

 ظ . ةيلضفلا ةبوطرلا ظلغ خارفلا يف :صاوخلا

 يذلا (156 طقعصمطنمند) فاعرلا عطقي مامحلا مد : (0:عده5 ه6 ؛طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 . غامدلا باجح نم

 اهلكأي نأ بجيو «خارفلا نم ًاطلخ دوجأو ًامضه ٌفخأ ضهاونلا :ءاذغلا ءاضعأ

 . مهز هضيبو «رايخلا بلو ةربزكلاو مرصحلاب نورورحملا

 يف ةحرقلا لامدنا نم ضراعلا ضايبلل عفان مامحلا لبز : (0هن12: هءعودصو) نيعلا ءاضعأ

 نوفا
 | ا

 . باب ءابرهكلل درفن نحنو .ءابرهكلا اهغمص اهنم يمورلا نإ :لاقي ةرجشلا هذه :ةيهاملا
 . سبيلا ىلإ لدتعم : عبطلا

 .ةرارحلا ديدشب سيلو «فطلأ هرزبو «فيطل : صاوخلا

 (5012008) اسنلا قرعل عفان ةرجشلا هذه ةرمث نم لاقثملا :(18ءزهاه05) لصافملا تالآ

 . (126 عمان سرقنلا عجول ادامض لخلا عم يمورلا قروو

 .هعجو نكسيف «نذألا يف رطقيو «هقرو ةراصع رتفي : (0:عدصق 04 طع 2620) سأرلا ءاضعأ

 . (1طع ءما]عموإل) عرصلا نم عفنت هترمثو

 . نيعلا يوقيف لسعلا عم هترمثب لحتكي : (0هن13: 0:8358) نيعلا ءاضعأ

 نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .ءابرهكو يمورلا روحلا .روح )000(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نب يلع



 د ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نم لاقثملاو .(1ط6 نعهع) لوبلا ريطقتل لاقثم هترمث : (18:ه:ءادإ ه:عدم59) ضفنلا ءاضعأ

 .هقرو كلذكو لبحلا عنمي رهطلا دعب للاب هترمث
 : '١)ءارضخلا ةّبح

 لاقي يتلا رئازجلا يف نوكت دقو «ةدراب ةريثك نادلب يف دجوت ةفورعم ةرجش هذه :ةيهاملا

 لئام جاجزلا نولب هيبش ضيبأ هنولو ءاهدوجأ وه ةريزجلا هذه نم بلجي يذلاو . سدالفوف اهل

 ةغمص غومصلا هذه دوجأو .ءارضخلا ةّبح ةحئار هنم حوفي «ةحئارلا بّيط «ءامسلا نول ىلإ

 . مطبلا ىّمسي هرجشو ءورضلا يه هنم رابكلاو «ىكطصملا اهدعبو «ءارضخلا ةرجش

 نيخست نأ ّقحلاو ةدرولا نفد يف لركي اهك نضبنو نلت اهنقذ فو : مهضعب لاق : عبطلا

 ىف تناك تغلب اذإو ءاليلق ناك ةبطر تماد امف اهفيفجت اًمأو «نودلاب سيل نيخست ءارضخلا ةّبح

 ٠ الل سيق راع ار هيصو «ةنلادلا
 يكطصملا نم اليلحت رثكأ هغمصو «ضبق اهيفو «ٌقنم نّيلم نحخسم :صاوخلاو لاعفألا

 قمع نم بذجيو «نييلتو جاضنإو دّيج حيتفت هيفو «ءالجلا يوق وهو ضبق ليلق هيفو ءّرمأ هنأل
 ناخدك «ىذألا نع ديعب مطبلا ناخدو ,ءىكطصملا ماقم موقي تاقوألا نم ريثك يفو «ندبلا

 .ام ًاديربت هنهد يف نأ مهضعب معزو «ةضباق ةّوق عم ثالث ىوق نم بكرم هنهدو ءردنكلا

 . هجولا قاقشل عفني طابنألا كلعو «(156 8180 فلكلاو هجولا ولجي : ةنيزلا

 (15ع ةبلصلا ماروألا جضني هغمص :(1ع 5؟ءالازمعد 280 طع مانقندلعو) روثبلاو ماروألا

 . ط350 57ءأل1285)

 « يسبأ وقلاو (156؟ 1:عط) برجلا ولجي : (156 >هان205 220 طع انل6655) حو رقلاو حا رحلا

 .ةرهاظلا (1طع نآءع:و) حورقلا ئربيو «ةدملا فشنو تاحارجلا ةيقنتل مهارملا يف هغمص لخديو

 يمغلبلا برجلا نمو (156 502ط16ء5 مانكغ21053) حرقتملا برجلاو حورملا (1طع ز(ءط) ةكح نم عفنيو

 . (1طع مطاععمت مانقننلءو) ةّيمغلبلا روثبلاو

 (156 مهمةلرتونو) جلافلاو اهمهارمو ءايعألا ناهدأ يف هنهد عقي :(156]ز5(018) لصافملا تالآ

 . (1طع نلهعم5) ةوقللاو

 .نذألا ةبوطرل دّيج تيزو لسعب هغمص : (01عدص5 04 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 لكأت جالعو رعشلا ظفحل لاحكألا يف لخدي هناخخد : (0هدلدع 01عققك) نيعلا ءاضعأ

 .نافجألا

 دمج هغمصو : اهم ادانَف بنجلا عاج وأ نم عفان : (0عدم5 ه, طع هطعق) ردصلا ءاضعأ

 .ةوالحب وأ ءهدحو اقوعل نمزملا (156 ءمادوط) لاعسلاو (1طعء !طدصع انلهع:5) ةئرلا حورقل

 نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا عجاري .مطبلا ةرمث يه :ءارضخ ةبح )١(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع



 ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ظ 5.

 ةوهش بهذي هنكل .مطبلا نهد اضوضخو « (1طع ةماععم) لاحطلل عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 .ردصلا يّقني كلذكو ؛ ماعطلا

 تذخأ اذإ «ندبلا نيليو ٌردي ًاضيأ هغمصو «ءٌرديو جّيهي : (8«هءءاممر هءعدصن) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طء ععمعتةل هداع) ىلكلا ولجيو (186 ةوزءان5) ءاشحألا ىقني قيرلا ىلع ةزوج وأ ةقدنب هنم

 . ءاليترلا شهنل بارشلاب هترمثو هغمص برشي : (186 5015055) مومسلا

 600 ءان
3 

 .نيعلا نم فوتنملا رعشلا تابن عنمي اهمد َْنِإ : ليق :( هنا 55 نيعلا ءاضعأ

 . عبارلا باتكلا يف هانركذ دقو «لتاق مس هضيب نإ : ليق : (1586 مهأ15525) مومسلا

1 

 اهيلع دازي دقو «تبشلاو حلملاو ءاملاب ًاخوبطم لمعتسيو . 1 ةيحلا :ةيهاملا

 . عبارلا باتكلا يف تاّيحلا فانصأ ركذن نحنو .اهخلس لمعتسيو ءاهمحل ةّوق يف وهو «تيزلا
 .ركذلا خلس هخلس دوجأو :ىثنألا محل همحل دوجأ :رايتخالا

 فيفجتلا ديدش هخلسو «ديدشب سيلف «نيخستلا امأو «يوق همحل يف فيفجتلا : عبطلا

 .اضيأ

 «يقن ريغ ناسنإلا ناك اذإ ةصاخو .دلجلا ىلإ لوضفلا ذفني نأ همحل ةصاخ :صاوخلا

 لمعتسا اذإ همحلو ءالمق هلك جرخف 5 «ريثك هقنع يف ٍجاّرَح هلكأ نم هل ضرع دحاو ناكو

 لمعتسا اذإو «ًاميظع ًاعفن ماذجلا نم عفنيو .بابشلاو ساوحلا ظفحو ةّوقلا ىوقو ءرمعلا لاطأ
 . ًاميظع ًاعفن عفن بلعثلا ءاد ىلع .

 . دلجلا ىلإ لوضفلا هعفدل رسقيو لمقي هلكأ : ةنيزلا

 عنمي اهيفرط ماع دعي اهب بو اهمجل : (15ع ة:ءالتص عك هضم اطع مان5(ن165) روثبلاو ماروألا

 ظ .اهخلس كلذكو «ريزانخلا ديزت

 «عباصأ ةعبرأ نم ًابيرق 0 عا هول : ([طءزهزها5) لصافملا تالآ

 (156 م6265 بصعلا عاجوأ نم عفني لكأ اذإ اهمحل كلذكو «تيسحت اذإ انركذ ام ىلع خبطيو ظ

 .هخلس كلذكو «مهنه)

 نكس نذألا يف رطقو بارش يف خبط اذإ هخلس : (0:عدصت ه(طعط620) سأرلا ءاضعأ

 .ركذلا خلس هخلس دوجأو «(10هطهعط©) نسلا عجول خلسلا هيف خبط لخب ضمضمتيو عجور

 فلو ىعفأ اهب قنخو ناوجرألاب ةغوبصم ًاصوصخو «ةريثك طويخ تذخأ ْنِإ هنأ 'سونيلاج» معزو

 . بيجع عفن رهظ (©طدصرهونانو) قلحلاو ((0دلتانو) ةاهللا م اروأ بحاص قنع ىلع اهنم دحاو

 )١( نطمستةءاءده مسأب فرعي تاناويحلا نم عون :ءابرح .

 .ةّذع عاونأ يهو ةفرعن ام يه :ةّيح )٠(



 1.46 ءاحلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نأ ىلع اوقفتاو ءرصبلا يّوقي روكذملا همحلو ةّيحلا ةقرم : (0هدلة: هءودصو) نيعلا ءاضعأ

 . كلذ ىلع رسجي ال ناسنإلا نكلو «نيعلا ىلإ ءاملا لوزن عنمي ىعفألا محش

 . عجولا نكسيف هسفن ىعفألا شهن ىلع عضوتو ىعفألا ٌقشت : (186 م015085) مومسلا

 :رامح

 .نافورعم امهو ءيشحو ريغو «يشحو :ةيهاملا
 . ًادج عفان دربلا قيقشت ىلع تيزلا عم هدبكو رامحلا محل دامر :ةنيزلا

 . ريزانخلا ىلع تيزلاب رامحلا دبك دامر : (1ط6 5:ءالته ع5 ة20 طع مانقأانلع5) روثبلاو ماروألا

 . ماذجلا رس : حورقلا

 .همحل ةقرم يف سلجي ةسوبيلا نم زوزكملا :(156زم1505 لصافملا ءاضعأ

 عرصلا نم عفنت قيرلا ىلع ةيوشم هدبك :(0:عدصو 0, 5ث 5620) سأرلا ءاضعأ

 . نيراجنلف موي لك ةبرشلاو ءاقرحم هرفاح كلذكو .(156 ءمالعمؤإل)

 (156 ععمعع21 هبتع5 ىلكلا عجو نم عفان هلوب نإ ليف : (8>ه1ءأاه59 018285) ضفنلا ءاضعأ

 . لاقي اميف (؟7ءوزءو1 ءة1هدادو) ةناثملا يف ة ةاصحلا تفي يشحولا لوبو ءمهنم)

 ظ 0000

 ىرخأ طوطخو ءاهفرط نم يتأت طوطخ اهعطقي ريسي لوط ىلإ ريغصلا زوجلاك :ةيهاملا
 .ةعمال راغصلا سيلافتلاك اهنم ىقبيو تا .ةيزاوتم اهل ةضراعم

 .ةوهشلا طقسيو اهقفاوي الو ةدعملا فعضي : ءاذغلا ءاضعأ

 ءاهجرخيو (2عدهأ ءهاعاناانو) ةيلكلا ةصح نم عفني : ( 82عام 01801285) ضفنلا ءاضعأ

 ,2(؟7ءونعهل هةلعانأانك) ةناثملا ةاصح نم عمني هنأ ىعذاو ءراح ءامب هنم تاسولونأ رشع ةبرشلاو

 . لاقي اميف (156 ةهان5) ةدعقملا مد عطقي امم وهو .«كلذك سيلو
 "'جنفسالا رجح

 . جنفسإلا مرح يف دجوي رجح اذه :ةيهاملا

 : ىلكلا ةأاصح تفي : (859[126 018885) ضفنلا ءاضعأ

 ٠ : "”ينبللا رجحلا

 ل يدامر رجحلا اذهو «نبللاك ءيش هنم عرج ءاملاب كح اذإ رجح اذه :ةيهاملا

 . صاصر ةقح يف هنم للحتي ام ظفحيو «ءاملاب قحسي ؛ .معطلا ولح

 ظ . لدتعم : عبطلا

 ةراحلا ماروألا ءادتبا نم عمني : طع وجبءاتتنم عد ةمق اطغ ماتكاتلعو) روثبلاو ماروألا

 .ءاربالا هب غلبي اهئاهتنا دنع عفت عفني نأ غلبي الو (1طع زدكادس 2 انم» 57ءألتد8)

 . يليئارسإلا نوتيزلا وه :دوهيلا رجح 6

 . ههلههناع مساب فرعي ام وه :ينبللا رجحلا (9)
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 (11هجتندع لوضفلا ناليس عنميف «ءاملا عم هتك اكحب لحتكي : (0ءادا3: 0:عده5) نيعلا ءاضعأ

 . اهيف ةضراعلا (1ع انلعع15) حورقلاو نيعلا ىلإ ه4 طع ةانمعت 2ا162065)

000 
 ' ىحرلا رجح
 فّرتلا عنميهنع لخلا راخب : (156 ة:ءالتص عد ةهل طع مانكننلءو) روشبلاو ما ر وألا

 . ([ه 1 2مصده هم 57:ءاانصعو) ةراحلا ما ر وألا عنمي دو (8[عهتط0:1طق8ع)

 : ّنسملا رحح

 . مظعت الغل طع :هداتءاءو) ةيصخلاو (18 مدصصت#2) يدثلا ىلع هتكاكح : ةنيزلا

 ..ةراحلا يدثلا ماروأل ةدّيج هتكاكح : (156 5جءالتمعك ةه4 طع مادقننأء5) روثبلاو ماروألا

 ْ : يجاعلا رجح

 . مدلا سبحيو ولجيو فُمجي : صاوخلاو لاعفألا

 حورقلاو تاحارجلا فزن عنمي :(156 5هانهلك ةمل طع نلدعت5) حورملاو حارجلا

 . (1 طع ؟+هانت05 350 اطع 1116655)

 : يلسع رجح

 ةوق هلو ؛هلاعفأ عيمج يف ينبللا رجحلاك هنكلو «ةوالحلا ةطرفم ةكاكح هل رجح :ةيهاملا

 .ةيودألا نم هنودعيو ءام ةرارح هيفو جنداشلا

 .رمقلا رجح

 دالب يف دجويو .رمقلا ةدايز دنع ذخؤيو ةدمقلا كم هرمفلا كاز هل لاقي : ةيهاملا

 . فيفخ برعلا

 . رمثتف راجشألا ىلغ قّلعي لاقي اميف : صاوخلاو لاعفألا

 ىلع قلعت دو «(1طع ءمت]عصوإل) عرصلا نم ىفشي : (0:عدهو ه؟ طع طع820) 5 رلا ءاضعأ

 . هنم ةذختم ذيواعت عورصملا

 : سوطيمسأ رجح
 . كلذ نم فعضأ اهنكل «ةنداشلاك هلاعفأ ىف رجحلا اذه :ةيهاملا

 يلا ةيبش ناسلل

 (5«ءالنمه) مرو عم نكت مل اذإ (طع هنع) نيعلا ةواشغ عني : (00هانلد2 هءعدص5و) نيعلا ءاضعغأ'

 . ةنّيللا ةرفظلا عفتيو ءاهيف (843115 0 نلععتو) حورقلا راثآ نم عقتيو 0(2مطاطةلسنه) دمرو

 .بوبحلا هب شرجت ام وه :ىحرلا رجح )١(
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 : يجورفأ رجح

 ظ : ةّيحلا رحح

 طع ةداعمل هفلعتتسو) ةناثملل ةاصحلا تّنفت اهنإ لاقي : (5:>هءءادص' هءعدم؟) ضفنلا ءاضعأ

 .هركني «سونيلاج#و

 لجر كلذب ىنربخأ :«سونيلاج» لاق .ةيحلا شهن نم اقيلعت عقني هنإ لاقي :مومسلا
 ظ .قودص

 : تيزلاب أفطُي رجح

 . ماوهلا هنم برهي رجحلا اذه : (126 م015085) مومسلا

 هنم تذخأ اذإ هنأ «سونيلاج» ركذو ءًادج (106 5:هصه6) ةدعملل عفان وه :ءاذغلا ءاضعأ
 . (1طء ة(هدصهءط) ةدعملاو ءيرملا عفن ءاهب دلقت و ةدعملا يزاوت ةدالق

 : ةفكاسألا رحح

 ([01هعجو هز طع مطقصبم») قلحلا حو رق نم عفني : (02:عهصم5 ه( طع هطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . ًادج ([0>نلذانو) ةاهللا ماروأو

 : ينمرأ رجح

 هيف ناك لب «هزانتكا ىف الو ءدرَوّزراللا نول ىف سيل «ةيِدْرَوَزال ىندأ هيف رجح :ةيهاملا

 .ّسملا نّيل وهو ءدرّوّزاللا هلدب نوشاقتلاو نوغاّبصلا هلمعتسا امبرو ءام ةيلمر
 لاوحألا ةلمج ىفو «ءىقي لوسغملا ريغو «ءىقي ال هلوسغم ةدعملل ءيدر :ءاذغلا ءاضعأ

 ظ . (1طع ة6همصهءط) ةدعملل ءيدر

 لاهسإ نم ى وقأ 7 وق الاهسإ ءادوسلا لهسي : (8:هءاقنإل 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ءادوسلا ضارمأل هب رفظ امل دوسألا قبرخلا كرتف هيلع رصتقا دقو «دروّزاللا 50::0212ع8)

 . (1طع طاهعاع طللع)

 :رخصلا رارح

 نم ففجي وهو «بلحطلا هبشي رجحلا ىلع نوكي ءىش اذه :«سونيلاجا لاق : ةيهاملا

 . ءاملا نم ديربتلاو ءرخصلا نم هبستكا فيفجتلاو ءالجلاف ءدّربتو ولجت هتّوق ّنأل ًاعيمج نيهجولا
 . هب لوقأ الو ىمدلا عطقي :4سوديرومسيد) لاقو «دّريم ففجم : صاوخلا

 : ةناثملا رحح

 كلذب ىلتبا نم برش اذإ (756 5120067 ةناثملا ىف دّلوتملا رجحلا ْنِإ موق لاق :ةيهاملا

 هدب 1ظ ١ | * . هه 1
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 مالكلا رخآ 8 اهب لوقأ ال يتلا تاجلاعملا نم اذهو ,«(07ءوزهدل هةاهنلانك) ةناثملا ىصح تّنف

 .ءاود نوسمخو ةثالث كلذو «ءاحلا فرح نم

 ءاطلا فرح يفا 7 : عساتلا لصفلا

 : ريشابط

 حايرلا فوصع دنع اهفارطأ كاكتحال قرحت اهنإ لاقي «ةقّرْحُملا انقلا لوصأ وه :ةيهاملا

 .دنهلا دالب يف نوكي اذهو ءاهب

 . ةثلاثلا يف سباي ةيناثلا يف دراب : عبطلا

 ةريسي ةرارمل هليلحتو ءرثكأ هديربتو .ليلحت ليلقو «عفدو ضبق هيف : صاوخلاو لاعفألا

 .درولاك ىوقلا بكرم وهو «هفيفجت دتشي هضبقو هليلحت نمف «هيف

 نم عقتيو و (1ط6 طصبط) عالقلا نم عفني :(0:عدهت ه6 اطء ط620) سأرلا ءاضعأ

 . (15 عامدم») شخوتلا

 (1هةسهأنم8 ةراحلا نيعلا ما ر وأ زف عفني ريشابطلا : (0ه113: ه:عههق) نيعلا ءاضعأ

 . ةدبءااذ طعم ه1 طع ءلع)

 راحلا ناقفخلا نم عفنيو بلقلا يّوقي :(0:عدهك ه4 56 هطوو) ردصلا ءاضعأ

 (1طع الءا]و» 6زاع) ءارفصلا بابصنتا نم نئاكلا (1طع ؟ةنصف) يشغلا و (10+ نايا ه4 طع طعوما)

 :تاطر افسةدعملا نإ
 (1طءدنمسصقعط) ةدعملا باهتلاو (166هسنا) ءيقلاو شطعلا نم عفان :ءاذغلا ءاضعأ

 . اهيلإ (16 زلها10» 19 ءارفصلا بابصنا عنميو ءاهفعضو

 . (؟ءالو»: طالع طتصمتت# يوارفصلا طلخلا عنمي : (15:: هاد: هءودصك) ضفنلا ءاضعأ

 . (ة(طعصنع !ءال6:) ةداحلا تاّيمحلا نم نم عنمي : (126 1807655) تايمحلا

 : 900 وخط

 . يلبجلا نوخرطلا لصأ وه احرق رقاع نإ :اولاق .ءفورعم وه :ةيهاملا

 نم ضعب لاقو .ةرذخم ةّوق هيف تناك نإو «ةيناثلا ىلإ سباي راح هنأ رهاظلا : عبطلا

 . سباي راح هنإ : هيلع دمتعي ال

 . عفان ام ديربت هيفو ءاهل فّشنم تابوطرلا فّمجي وه : صاوخلا

 . مفلا يف كسمأو غضم اذإ عالقلل عفان : (0عوصو ه؟؛طءطءد0) سأرلا ءاضعأ

 . (1طمم5غ مدنم) قلحلا عجو ثدحي : (0عهه5 0656 طعم سفنلا ءاضعأ

 . مضهلا رسع :ءاذغلا ءاضعأ

 ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .رهزلا ةيبوبنألا تابكرملا ةليصف نم ةرّمعم ةيعارز ةلقب :نوخرطلا )١(

 ١991١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو
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 . (1طع 2مطغ001512) هابلا ةوهش عطقي : (8:هىءامم ه:عدمد) ضفنلا ءاضعأ
 : (07قوقشحلط

 .ايدنهلا نم .فورعم :ةيهاملا

 . ةبوطر هيف نأ عم «هتبوطر نم رثكأ هدرب : عبطلا
 . حتفم دّربم : صاوخلا

 . ضايبلا ولجي هنبل : (0هد13: ه:عدهو) نيعلا ءاضعأ

 دبكلا ددس حتفتو ءادج (16 لممو)) ءاقستسالا نم عفنت هتراصع :ءاذغلا ءاضعأ

 . (85عموأ11ع 2060102(065)

 عسل ًاصوصخو .عوسلل هب دمضيو («(126 م015085) مومسلا مواقي : (1طع م015025) مومسلا

 . برقعلا

 : "”ءافرط

 هيبش رمث اهلو «ةمئاق هايم دنع تبنت ةفورعم ةرجش هذه :«سوديروقسيداا لاق : ةيهاملا

 يف يّربلاب هيبش يناتسب ءافرط «ماشلاو رصمب نوكي دقو «ةنشألاب هماوق يف هيبش وهو ءرهزلاب
 «(1[طع ةصعدع) ناسللا ضف سّرضم وهو .صفعلا هبشي هرمث نإف ءرمثلا الخام ءيش لك

 .«برش اذإ 0 فيقتل اقفاوم نوكيو .مفلا ةيودأو نيعلا ةيودأ يف صفعلا هلدب لمعتسيف

 . ([1طع لذة مط062) لاهسإللو

 هؤالج .«ففجم لاج هؤامو نا و وس ءالجو ضبق هيف :صاوخلا

 سيل ليلق فطل ءافرطلا يفو «صضبقلا ةديدشف هترمث امأو . ضبق عم هفيفجتو «هفيفجت نم رثكأ
 . صفعلا لدب لمعتسي رخألا ءايشألا رئاس يفو ءرضخألا صفعلا يف

 هلتقيف «لمقلا ىلع الوطن لمعتسي هخيبط : ةنيزلا
 ةوخرلا ماروألا ىلع ًاداّمض هقرو :(156 5«ءالنهعد ةم طع مانكانلعك) روثبلاو مار وألا

 . (1طع 0علعسود)

 (156 ةبطرلا حورقملا ففجي هناخد : 156 "هانم05 380 طع انلعع55) حورقلاو حارجلا

 حورقلاو رانلا قرح ىلع هدامرو هقيحس ٌرذيو «(15ع و2311 50) يردجلاو 5ءوط ناع655)

 .دئازلا محللا لكأتو «ةرسعلا حورقلا فّقجت هدامرو هترمثو .(186 5عوط اناه655) ةبطرلا

 نانسألا عجو نم عفني بارشلاب هقرو خيبط : (0:عدصت ه؟اطع 2620) سأرلا ءاضعأ
 . هترمث اصوصخ اهلكأت نم عنميو 2« ةضمضم (1ءعاطةع1©)

 . يربلا ءايدنهلا وه :قوقشحلط 60

 .هل رمث ال هّيرب ءطبس قرولا قيقد ءرشقلا رمحأ «ةيئاملا لابجلاب ةصاخ دوجولا ريثك تبن :ءافرط (؟0)
 ةعبطلا «ثتوريب .ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش دمحأ ادعو اميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا

 ١98١. «ةيناثلا
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 . نيعلا ضارمأ يف ضضحلاو صفعلا ماقم موقت هترمث : (00012: 0:عده5) نيعلا ءاضعأ

 ا وصخ نمزملا (16 ط2 ءم0م(إلوز5) ثفنلا رف عفني : (18 عومأ2غه5/ هءعدصو) سفنلا ءاضعأ
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 لاحطلل برشيو « ًاداّمض 6 ةماءءم) لاحطلل لخلا ىف ذ ةارهم هنابضق عفنت : : ءاذغلا ءاضعأ

 .نيلوحطملل براشم هبشخ نم ْذْخَنيو فلو هقرو هيف خبط بارشب (156 ةماعءه)

 تاليسل هخيبط يف سلجيو نمزملا لاهسإلا نم عفني : (8:ءمءاه5 هدعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 . ًاضيأ هل هترمث برشو «هل هبح لمتحيو «116(2 80188 01 ان[ ءمنك) محرلا

 . ءاليترلا شهن نم هترمث عفنت : : (1طع ممأ5همق) مومسلا

 : 90عيئارط

 نيا معافا ضان ءرثكأو لقأ هلوطو «عبصأ ظلغ يف ةنضغتم بشخ عطق :ةيهاملا

 . ةيدابلا نم بلجي هنإ لاقيو «رانلجلا ةوقك هتوقو

 .لاقي اميف اهلك ءاضعألا يف مدلا ةكرح عنمي ضباق : صاوخلا

 . (1126طنهعدو ه؟ طع زهاهاك) ةيخرتسملا لصافملا يّوقي : (1طءزدذد5) لصافملا تالآ

 . دبكلاو (4غههإ/ هؤ طع ة6هصقعاط ةه0 (طع اذان ةدعملا ءاخ رتسا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 مدلا فاالتخال و (11ءصم::طق8ع) مدلا فزن سبحي لقاع : (85:66219 0:8225) ضفنلا ءاضعأ

 . خوبطملا زعاملا نبل يف ًابرش سارعألاو

 رقعو نهفع.هثزو نسلسو مرا قرحملا ضيبلا روشق هنزو فصن :هلدب لادبألا

 . غمص هنزو
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 (1طع م ةدعملا اياظشب هثبشت نم هيف امل ًارطخ هيقس يف نإ :مهضعب لاق :ةيهاملا

 عطق اهيف لعجي ةقرخ يف بلح هبلح ىلإ جيتحا اذإو «ءيرملاو (2طقمصتد») قلحلابو اهلمخو

 نإو ءءاملا يف اهسمغ نم ذب نكي مل ىصح ناك نإو «لّلحتي ىتح برضيلو «ىصح وأ دمج
 .غمصلا ءامب هلمعتسيو «هنم ضفتني ام ذخأو ءزوك يف هضفن مث «ةقرخلا يف هكرف ناسنإ دارأ

 ! . بولطملا هضرغل اديج ناك هريغو
 . ففطلأو ىوقأ هنم سلكملا :صاوخلا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 نوكيل هريغو «سلوب# معز امك ةرونلا يف لمعتسيو مدلل سباح ضباق :صاوخلاو لاعفألا ظ

 . لّيجب الإ رانلا هقرحت الو ءرثكأ اهفيفجت

 .لامرلا يف تبني رطف وه : ثيئارط )000

 ءىواضم اهنم لمعيو ءراغص تاقاط ىلإ قد كلا 0 9 00 :قلط (0)
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 نينذألا فلخو ريكاذملاو نييدثلا ماروأ نم عفني : (01عمم5 04 طع هطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 . ءادتبا وخرلا محللا رئاسو

 . لمحلا ناسل ءامب (112 عمم م(إ/515) مدلا ثفن سبحي : (1865م15260597 0:8205) سفنلا ءاضعأ

 (1طع ةدعقملاو (16 ان2عاتق) مح :رثآ رف مدلا سبحي : (0>:18:عاة5ب 01ع205) ضفنلا ءاضعأ

 . ايراطنسود نم عفنيو «ءالطو هنم لوسغملل ايقس 3105)
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 وهو رخصلا بلحط امأو .ًاضبق دشأ ّيرحبلاو «يضرأ يئام يرهنلاو ,فورعم :ةيهاملا

 ٌْ .هانركذ دقو رخصلا رارح

 ظ .دراب : عبطلا

 .دشأ يرحبلاو ء«ءالط عضوم لك يف مدلل سباح : صاوخلا

 ةرمحلاو (1م83 م2405 ه4 طع 5هءالتنصعد) ةراحلا ماروألا ىلع لعجي :روثبلاو ماروألا

 :قيرونملا عم بلحطلا نم يسدعلا كلذكو «,(16 طع,معو) ةلمنلاو (15ع ءةملؤنمعاة5)

 لصافملا عاج وأو راحلا (156 عمانا) سرقنلا ىلعو :(126زهز500 لصافملا تالآ

 . ([106 56206 بصعلا نيل قيتعلا تيزلاب ىلغأ اذإو «ةراحلا (عطعانتت ة[أ50)

 . اهرمضيف (8م مم ععاع) ءاعمألا ةليق هب دمضي 50 0182115) ضفنلا ءاضعأ

 (5ماءءم) لاحط

 سوميكلا ءيدر وهف كلذ عمو ءريزانخلا (ةماههد) لاحط ةلحطألا ريخ :رايتخالا

 , (عطوتصع)

 : ايو اوني 5 كل وياو ء«ضبقلا ضعب هيف :صاوخلا

 . هتصوفعل مضهلا ءيطب : ءاذغلا ءاضعأ

 : 9 فسيلاط

 . ليلق فطلو رثكأ يضرأ رهوج هيف «ةريسي ةّيرطعو ةذحو ضبق اهيف ةيدنه روشق :ةيهاملا

 يف سباي راح هنإ :مهضعب لاق .هب دتعي دربو رح «سونيلاج» دنع نيبي سيل : عبطلا
 ظ . ةيناثلا

 ةيضرألاو «ةريثك رهاوج نم بكرم وهو «ليلحتو ناديدش فيفجتو ضبق هيف : صاوخلا
 . رثكأ هيف

 (آتاهعم5 ه؟ اطعم ءاعمألا حو رقو برذلا نم عفني : (8:هدءامص هءعدم) ضفنلا ءاضع

 نم عمني دو 126(2 32105) ةلعقملاو (1طع ا016ا5) مح ولا نم (11ءمسمم1328ع) مدلا فزنو 1ه1265[165)

 . (1طع مأ125) ريساوبلا

 .مسالا اذه لمحت ةيبلحطلا تاتابنلا لك :بلحط )١(

 . ةسابسبلاو ةيسكرادلا وه :رفسيلاط (؟)
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 : 13في

 . رفصعلا هبشي هرزب عيبرلا يف تبني تابن :ةيهاملا

 ميلس وضع ىلع هنم بص نإو ؛هعجو نكس ىعفألا شهن ىلع بص اذإ هخيبط :مومسلا
 . عجولا نم ىعفألا شهن نم ثدحي ام لثم هب ثدحأ

 : موتخم نيط
 ةريحب تيمس امنإو «ةريحب ىّمسي عضوم نم رمحأ لت نم بلجي نيطلا اذه :ةيهاملا

 لاقيو ءاهآر نم اهثيدحب ينثدح دقو «ةرخص الو ةّنبلا ةشيشح اهيف سيل عاق ءاسلم ضرأ اهنأل

 . مايألا فلاس يف ينعأ «ةنهاك ةأرما الإ هذخأي نكي مل هنأ كلذو «ينهاكلا نيطلا : نيطلا اذهل

 هب ىتأتو «سمطراب تناك ةاّمسملا ةنهاكلا هذخأت ةرغم ةقيقحلاب هنأل «ةيناهيكلا ةرغملا هل لاقيو

 كلل نفد تفتر يسرور أ هو وتلا كرجل ديدن نامل يق: ويفحلا# هلمعتو ردعلا
 ءعمشلاك ًائيط هنم لمعتو «هنم جزللا مسدلا لمعتستو «هحرطتو ظيلغلا ءيشلا ذخأتو ءءاملا
 دقو «سويتلا مدب نجعي عضوملا كلذ فهك نم نيط وه ««سوديروقسيد» دنعو .همتختو
 . ةتبلا فرعي ال ىتح سمغي

 ناسللاب قصتليو «مفلا نم ليسأ اذإ مدلا سبحي ثبشلا ةحئار هل يذلا هدوجأ :رايتخالا

 ظ 0 قلعتيو

 نيط نم ىوقأو هو ءهنم مدلل عطقأ ءاود سيل :«سلوب» لاق :لاعفألاو صاوخلا

 لب «ةمعانلا ًاصوصخ ءًادج راح مرو اهب ناك اذإ هتّوق لمتحت ال ءاضعألا ّنِإ ىتح «سوماش

 .رغم دّربم وهو ءام ةنوشخ هنم سحي
 (1ط6 ةراحلا ما روألا ءادتبا يف عفني : (1طع ةدءااتم عد ةه0 طع مادكاان1ء5) روثبلاو ما روألا

 . 1821131331011 57ءالتط 85)

 .ةرسعلا حورقلاو ةّيرطلا تاحارجلا لمدي : (156 هاته05 224 طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 ظ .هحورق يفشيو حّرقتلا نم قرحلا عنمبو
 داوملا بابصنا عنميو ربجيو ةطقسلا دنع ءاضعألا ظفحي :(156زهأه15) لصافملا تالآ

 ظ . لكأتلا عنميو نيلجرلاو نيديلا ىلإ (1م1ةصقأنمد ه4 طع ده ع#)

 1 ةثللاو مهلا تاليس عنميو ةلزنلا عنمي : (0:عومك هز طع طعمم) سأرلا ءاضعأ ظ

 نم عني دو «ةطقسلا دنع (156 ؟ئوزهند) ءاشحألا ظفحي : (165مز:8غه29 هدعقهو) سئفنلا ءاضعأ

 . (156 !ن28) ةئرلا ةحرق هفيفجتل (112ءممم(إن5ض5) مدلا ثفن أضيأ عفنيو «(1طع ماطنتأو) لسلا

 ص وصخ ا و ا ثيبخلا ءاعمألا حجحس نم عمني : ( 821 عاهقال 01عقطق) ضفنلا ءاضعأ

 . حلملا ءام مث . ةفورصلا ىلإ لئاملا لسعلا ءامب هنقح دعب

 ءالطو بارشلاب انيم شوهنلاو (1طع مه15ه5) مومسلا مواقي : طع م015025) مومسلا

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(

 .نلفيرط :ةدام .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا
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 لاق .هلبق برش اذإ ًاصوصخو ءّمسلا فذقيو يّنغي لازي ال يقس اذإ هنم صلاخلاو ؛لخلاب
 يف اهفذقي هتدجوف حيرارذلاو ٌيرحبلا بنرألا يف هتبرج هب ْذَحََّتملا رعرعلا ءاود :«سونيلاج»

 تعضوو .ّلخلاب ىعفألا شهن ىلع هتيلطو «بارشب بلكلا بلكلا ضع يف هتبّرج دقو «لاحلا

 .نويروطنق وأ نويدروقسأ قرو ءالطلا دعب هيلع

 : قلطم نيط

 عضاوملا لك نيط وه : ةيهاملا

 .دّربم هلك : عبطلا

 ريغ نم ةلهرلا نادبألل فّمجم ةيسمشلا ضرألا نم ّرحلا نيطلاو ءلاج فّمجم : صاوخلا
 :ةلّلحم ةّرق هيفو ءسمشلا يف ةقرحملا ناطيحلاو فزخلاك «قرحملا هطلاخي مل اذإ هتيرغتل عذل
 .ًافيطل دربلاو ّرحلا يف 'لدتعم افمجم راص ىرخأ ةرم لسغ نإف

 . لهرلا محللا دشي : ةئيزلا

 . تابالصلاو ريزانخلا ىلع يطوريقب : 016 5611:هع5 200 ؛طء مانك؛اناء5) روثبلاو مار وألا
 انُيب ًاعفن نوعفتنيف ءنولوحطملاو نوقستسملا ةيسمشلا ضرألا نيطب ىلطي : ءاذغلا ءاضعأ

 :اريثك يمحللا ئربيو

 : ينمرأ نيط

 «بهذلا غبص يف نوغئاصلا هلمعتسي «فورعم ةربغلا ىلإ رمحأ نيط وه :ةيهاملا

 . لعفلا يف هنم بيرق ينالآلاو

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 .ةياغلا يف هفيفجت نأل مدلا سبحي : صاوخلا

 عنميو «ءالطو ًابرش نيعاوطلا نم عفني :(256 5»هالنهود هل اطع مادكةدلعد) روثبلاو مار وألا
 . ءاضعألا ة ةنومع يعس

 . (1ط6 ؟هانه03) تاحارجلا رمأ يف بيجع : (156 "هايسلك 380 اطع انلهع55) حو رقلاو حا ارحلا

 . (256 طعدقط) عالقلا نم عفنيو «ةلزنلا عنمي : (156 «هاتهلك ةهف اطع اناه655) سأرلا ءاضعأ
 ّلسلا موف عفني رو « ([136520م(إل515) مدلا ثفنل دّيِج : (265م1:ةغهم هدعدصت) ردصلا ءاضعأ

 نم (295م0262) سفنلا قّيض جالع وهو ؛(16 اناهعع 04 طع !انهه) ةئ كرلا ةحرق هفيفجتل (1طء ماطنقأ5)
 .لزاونلا

 لاهسإلاو ([ت1و625 ه0, طع زهاءدانههو) ءاعمألا حورقل دّيج : (8تءاقم 0ةعةهق) ضفنلا ءاضعأ

 . (156 اناعزالك) مح رلا فزنو (1؟ لند202)

 ميظع ءابو نم موق ملس دقو «ةصاخ ةيئابولاو ةيلسلا تايّمحلا نم عفني :تايمحلا
 ىلإ هقرذبيل بارش نم ّدب الف «ءابولا ىّمح يف يقس نإو «قيقر بارش يف هبرش مهدايتعال
 .درولا ءامب ًاجزم بارشلا كلذ جزميلو «بلقلا
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 0 وا ني

 00 ا ا يت سكك «'سونيلاج» لضافلا ميكحلا لاق :ةيهاملا

 هنأ نولّصحملا هرمأ نم ردديسلو ىلطلا لكلا ل ا : لوقأ ير

 سربف ةريزج نم نيينانويلا دالب ىلإ عقي
 مدلا سبح رمأ يف موتخملاك وه :«سونيلاج» لوقي «سوماش نيط : صاوخلاو لاعفألا

 كلعأ وهو «ةفخلا ديدش وه لب ءٌفخأ وه نكلو .موتخملا نم ةيئاوه ربكأ وهو ءرخأ ءايشأو

 .هنم ىوقأ موتخملاو «موتخملا نم جزلأو

 .لاقي اميف ريثك هنيكستو ريسي هديربتو « لسغ ىلإ جاتحي ال رغم جزل كلع اذه : عبطلا

 رئاس نم دشأ ءاذثنا ةراخلا ماروألا عنمي : (156 5ة:ءالتص عك ةمل طع مانكنن1ء5) روثبلاو ماروألا

 . موتخملا نم ٌسحي امك ةنحشتم ةنوشخب هيف ٌسحي الو «تغفن نإو «نايطألا

 رانلا قرح حورق يف عفني ال هتكولع ةدشلو : (16 هدتصل5 280 طع ان10625) حورقلاو حارجلا

 . موتخملا ةعفنم
 . ءالط (156 عمان سرقنلا ءادتبا نم عني : (1طءزهذد[5) لصافملا ءاضعأ

 . ةينرقلل ةضراعلا تاطافنلا يف عفان : (0ءان13 018د25) نيعلا ءاضعأ

 فلخو نييدثلا مار وأل عفان : (18 عدمتعو غمض هصق طع هظعمأ 018225) سأ رلاو ردصلا ءاضعأ

 .نينذألا

 فاالتخاو (186 اناعمانو) مح رلا نع مدلا راجفنا نم عفني : (8::هعا377 018225) ضفنلا ءاضعأ

 . مدلا

 : لوكأم نيط
 بهذيو «(116 56م122عط) ةدعملا مف يوقي هنأ الإ جازملل دسم ةرشع :ةادقلا ءانففأ

 . (156 ؟هدصنا) ءيقلا عنم يف ةبيجع ةيصاخ هلو . لمعتسي نأ ّبحأ الف كلذ عمو ءماعطلا ةماخوب

 نم ثدحي امنإ ءهايإ نيهتشملا هيلإ نيقاتشملا ىلإ سايقلاب كلذف «سفنلل هبييطت نم ىعَّدُي ام امأو

 . ةغلابلا ةوهشلاب رفظلا حورق

 . ىكطصملا دلب نيط
 .محلُم تبنُم لاّسغ ءالج :ةيهاملا
 :©9 ةطيرقأ نيط

 ريغب ولجيو ءاهرئاس نم فعضأ هنكل «روكذملا نيطلا رئاسب هبشيو ةيئاوهلا ريثك :ةيهاملا
 ظ ساوحلا فعضيو .عذل

 . اهتنمكو اهحورق نم عفني : (0هد12: ه:عده5) نيعلا ءاضعأ

 .سوماس ةريزج نيط وه :سوماش نيط )١(
 .تيرك ةريزج نيط وه : شطيرقأ نيط (؟)
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 افلغم لماوحلا ظفحيو «لاقي اميف ةدالولا فقخي : (185:016أق59 01835) ضفنلا ءاضعأ

 : ايلوميق نيط
 رخآلاو ضيبأ امهدحأ «ءنافنص وهو «يريدلا نيطلا وه اذه :«نينح» لاق :ةيهاملا

 هل لاقي عضوم نم اميس ءرحبلا لحاوس نم بلجي ةّسجملا دراب ةعيبطلا دئاز وهو «يريفرف
 :هتفا ريسلا

 . ىلوألا يف راح ةيناثلا يف دراب : عبطلا

 . هليلحت لطب لسغ اذإو «ليلحتو ديربت هيفو «عفانملا ريثك هنم صلاخلا : صاوخلا
 . ةدعملا تحت ام ماروأ ىلع لخلاب : (1ط6 5«ءالتدوو هه اطع مادكناء5) روثبلاو ماروألا

 قرح نم ناعفني «لخلاب افيد اذإ امهالك : (16 ؟هانهلك ةصل طع ناهع25) حو رقلاو حارجلا

 . مّروتي ملو «طفنتي نأ لبق هتعاس يف تاحارجلا رئاسو «رانلا

 ناذآلا لوصأ يف ةضراعلا ماروألا عفني ٠ ٌلخلاب ًافادم : (0:عدهو ه/طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 .نيتزوللاو

 . هلك دسجلا مار وأ نم عفني 6 زهزصاق) لصافملا تالآ

 .نيتيصخلا ةبالص نانّيلي امهالك : (8:026:25/ 0عد5:) ضفنلا ءاضعأ

 : مركلا نيط
 هيبش نوللا دوسأ وهو «ماشلا ضرأب نيطلا اذه نوكي دق :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 نمو ءاراغص وقسملا بطحلا هبش اضيأ هيفو «ةزرألا بشخ نم ذخَنتي يذلا ليطتسملا محفلاب

 هنم ناك ام امأو .هيلع قحس اذإ .نهدلاو «ءاملا يف لالحنالا ءيطبب سيل ةلاقصلا يواستم كلذ

 . ءيدر هنإف عامني ال ايدامر ضيبأ

 ظ . نوللا دوسأ ناك ام هنم راتخي نأ يغبنيو :رايتخالا

 ةّوق هيفو «لاقي اميف ليلحت ىندأ هيفو .عذللا نع ديعب ريغ ًافيفجت فّمجي :صاوخلا
 . ةدربم

 . بجاحلاو رعشلا غبص يفو ءراعشألا تبنت يتلا (156 همالال#ة) لاحكألا يف عقي :ةنيزلا

 .هناصغأو هقرو تابن يدتني ىتح مركلا هب خطلي دقو : (8:>هرءامس 0همعمم5) ضفنلا ءاضعأ

 . (16 هاعدانطعو) ءاعمألا يف تاّيحلاو دودلا لتقي كلذ نم برش اذإف ءدودلا لتقيل كلذو

 : ةرغملا نيط

 . فورعم نيط : ةيهاملا

 . ةرمحلا يناقلا بوشلا نم ّىقنلا يدادغبلا هدوجأ :رايتخالا

 . موتخملا نم دوجأ فيفجتلاو .ضبقلا لاعفأ يف هنأ «سلوب» معز : صاوخلا

 . (1ط6 8هانه05) تاحارجلا لمدي : (1طع ه:هانهلك 254 طع انلع55) حو رقلاو حا رحبلا
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 سبحيف «تشربمنلا ىلع ىّسحتيو دودلا لتقي : (8:ه:ءادنإب ه:عوم5) ضفنلا ءاضعأ

 :ةغيبطلا

 :ةعورزملا نيضرألا نيط

 ىلع اهل َنِإف .ءٌبطلا يف لمعتست يتلا نيطلا فانصأ لك :«سوديروقسيد» لاق

 نم ةعفنملا يف ةّيصاخ اهنم دحاو لكل صوصخلا ىلعو «ةيّرغم ةدّربم ةنّيلم ةضباق ةّوق مومعلا

 وه ام اهنمو «ضايبلا ديدش وه ام اهنم «عرزت يتلا نيضرألا نيط امأو .اهنم ءيش نود ءيش

 نم جرخ ساحنلا نم ءيش ىلع كح اذإو .كلذ نم نيلأو ضيبألا نم دوجألا وهو «يدامر

 هيلع ءاملا بص دعب يشعلاب ناك اذإف «جاديفسإلا لسغي ام لثم لسغي دقو «ناحيرلا نول اهكح
 مث ؛مايأ ةرشع لمعلا هيلع داعيو سمشلا يف نيطلا نخسيو هنم ءاملا وفصي ىتح كرت ًارارم

 . يغبني ام ىلع صارقأ هنم لمعيو «سمشلا يف قحسي
 .لاقي اميف ًاريسي انييلت ةنّيلم ةدّربم ةضباق ةّوق هل : صاوخلا
 قرليو محل 156 نلهع75) حو رملا المي : (1ط6 هانضل5 380 طع ان16615) حو رقلاو حا رحلا

 . ضرعت ام لوأ يف (16 *هان205) تاحارجلا

 ظ : '!”يعاماس نيط

 «لاقصلاو سلمتلا يف ةغاصلا هلمعتسي رجحلاك نيطلا اذه :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 هعطقو «حئافص وذ قيقر اذهو ؛لّوألا لثم يدامر ضيبأ وه ام اهنم ءفانصأ ىلع كلذو

 تابوطرلا نم ءيشب لب اذإو «تّتفتلا عيرس ليقص ضايبلا ديدش هنول ام اهنمو «لاكشألا فلتخم

 .نورطنلاو نانشألا لدب مامحلا يف نيطلا اذهب نوكلديو «ًاعيرس لحنا

 . فمجم دّربم ضباق : صاوخلا

 . ًايدامر ضيبأ ناك ام يناثلا نمو «لّوألا نم ًابلص ضيبأ ناك ام راتخي نأ يغبني :رايتخالا

 .هجولا لقصيو هنسحيو ندبلا يفصي : ةنيزلا

 . ساوحلا ظلغي : (0:عدمو هز طع طع30) سأ رلا ءاضعأ

 . نبللا عم نيعلا يف ةضراعلا حورقلاو ضايبلا نم عفني : (0هنئ13: هةعدصك) نيعلا ءاضعأ

 .ةدعملا عجو نم عفن برش اذإ :ءاذغلا ءاضعأ

 اهرضح يتلا 5 رملا ىلع قلع اذإ هلا ْنْظي دقو : (8:>ءامم» ه:عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 . نينجلا طقسي نأ اهعنم لماحلا ىلع قلع اذإو ءاهتدالو عرسأ ضاخملا

 : نويلوقيرط
 ءام ضاف اذإ ءاهنم نكامأ يف لحاوسلا ىف تبني تابن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 الإ «سطالا قروي هنت ىرويةلو يهنع ءاعوش الو املا فرع ىف وف سلو .ءافاطع رسبلا
 ردقني هقئاسلا ده رهز نإ لاقي.« ىلغألا ومقيم ريش وقر وست هل ول قايسدل ررودعم لكلغأ هنأ

 . يغايماس نيط وه :يعاماس نيط (0)



 6/ ءاطلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ريفرفلا نول ىلإ ًالئام نوكي راهنلا فصنو «ضيبأ نوكي ةادغلابف «ءتارم ثالث راهنلا يف هنول
 .ناسللا نخسأ قيذ اذإ «ةحئارلا بّيط ضيبأ لصأ هلو .يناق رمحأ يشعلابو

 . ةرارح ىلإ لئام : عبطلا

 نم لهسأ .«با ارشب نييمخرد رادقم هنم برش اذإ : (8::ءاقتال 918255) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع نعنصء) لوبلا ٌردأو ءاملا نطبلا

 . تارهزدابلا رئاس لبق مومسلا ررض عفدل ذختي دقو : (186 م015085) مومسلا

 '"ساموحفرط
 تبني. ىتلا عضاوملا يف تبني وهو رابدأ سانلا ضعب هيّمسي :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 نيبناجلا الك نم هعضوم ادج لاوط قرو هلو «سيطرف ىّمسي يذلا تابنلا هبشيو ناشوايشرب اهيف
 هنأ ّنظيو ءداوسلا ىلإ ةينب ةبلص قاقد نابضق ىلع ًاضعب اهضعب ةيذاحم سدعلا قروب هيبش «قاقد
 . هلاعفأ عيمج يف ناشوايشرب لعفي ام لعفي

 : "'”رسقيطاط

 .دارجلا نم بيرق وهو «نوتيزلا رجش يف نوكي ناويحلا اذه نأ ؟نفطصا» معز : ةيهاملا

 نشايروكنأ هنوّمسي ناتسربط لهأو ءزيزلا ماشلا لهأ هيّمسي ءريرص هحايصو ؛نامزلا رثكأ حيصي
 . درثج هنوّمسي ناسارخ لهأو «بنعلا حاصب

 . ةناثملا عاجوأ نم عفن قباطلا ىلع ناويحلا اذه يوش اذإ : ضفنلا ءاضعأ
 : 9 وييالاط

 هبشي هقروو هقاسو «ةيّربلا ةلجرلاب ًاضيأو «يربلا نوربأ تابنلا اذه نوّمسي دقو :ةيهاملا
 راغص بعش عبس وأ تس اهنم بعشتي نابضق هقاروأ نم ةقرو لك دنع تبنيو . ةلجرلا قرو قاس
 . موركلا نيب تبنيو ضيبأ رهز هلو «ةجزل ةبوطر تكرف اذإ اهنم رهظي ءًاراخب هقرو نم ةءولمم

 ظ . بطر دراب : عبطلا

 ءًاحلاص اجالع ناك صربلا ىلع تاعاس تس هداّمض كرتو هب دّمضت اذإ هقرو :ةنيزلا
 يف (15 ؟ةانانعم) قهبلا هب خطلو قد اذإو سنة دعي نأ عم ريعتكلا قيفذ: لمعتسي نأ يغبنيو

 .ًادج هئربي حسمي مث فق ىلإ كرتو معلا
 : (©اعيفاغرط

 قوف تبني ءاريثكلا كوش وهو « نشخ ضيرع لصأ وه :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا
 «مئاق بلص ضيبأ يفخ كوش هقرو نيبو «قيقر ريثك قرو اهيلعو ةّيوق ًاراصق ًاناصغأ ضرألا

 .راّرصلا وهو ةرشسح وهو زيزرلا وه : سقيطاط معه

 . صربلا ةشيشح وهو تابن :نوييالاط (9)



 ءاطلا فرح ىف : : عساتلا لصفلا /يناثلا باتكلا هم

 .ًاغمص ريصيو «شدخلاو عطقلا عضوم يف رهظ عطق اذإ «لصألا اذه نم رهظت ةبوطر ءاريثكللو
 تحت عضوو لسعلاب نجع اذإ : (8 ومزءةغهدوب همه طع هطعوأ همعمصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 برش عامو باذ اذإف «(1طء كطعفا) ردصلا ةنوشخو (1ط6أ ءماتعط) لاعسلل عمن (1طع ةصعتع) ناسللا

 .ولح بارشب اطاريق رشع ةينامث وهو «يمخرد نزو هنم

 قرحم ليأ نرقب غمصلا اذه طلخ اذإ ايفحاو : (8:هر اقتل هرعوسد) ضفنلا ءاضعأ

 . (1طع 0ط1200ع7) ةناثملا ةقرحو نيتيلكلا عجو نم عفن ( ينامي ببر ويتست ءيش وأ «لوسغمو

 : ''"سويرفوط
 تابنلا هبشيو ءاصعلا لكش ىف نابضقلا ةريثك ةبشع وه :(سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هلو «ًاريثك ايقيلق دالب ىف تح دقو «صمحلا قرو هيبش قرولا ةقيقد يهو «سويردامك ىّمسملا

 ”  رهلقي طبرق اساينإك اذإو و ءافو لك مم اثرط طورمرم اذإ قف
 :!كندتك ةليلحبت لاحطلا ماروأ للحي هخيبط برش اذإ : (8::عاقمنإب هدووصق) ضفنلا ءاضعأ

 . ةنيب ةعفنم مهعفن نيلوحطملل لخلاو نيتلا عم هب دّمضت اذإ كلذكو

 . ماوهلا شهن نم هدحو لخب هدامض عفنيو : (1طع م015025) مومسلا

 نواووقاقيط
 هلو «يناتسبلا بلعثلا بنع قروب هيبش قرو هل تابن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 يماشلا بونرخلاب هيبش فلغ يف سرواجلاب هبشي هرزبو ريثك ريغص ةوسأ ةرهز+ «ةريثك بعش

 اهرثكأو 6 ةتحيياش ةحئارلا بّيط « ضيبأ ء«ربش نم وحن اهلوط «ةعبرأ وأ ةثالث هقورعو . هلكش يف

 ءةليلو اموي ولح بارش نم تايلوطوق تس يف عفنيو «ٌنم رادقم هنم ذخأ اذإ «تابنلا اذه تبني

 .لاقي اميف نبللا ٌردأ برشو وشح يف لعج اذإو «هدردزيو محرلا يقني كلذ برشو
 : 99 ةويغارط

 «سونيخأ نابضقو قروب هيبش رمثو نابضقو قرو هلو «شطيرقب تبني تابن وه : ةيهاملا
 نوكي دقو «ةباذج هغمصو هرمثو هقرو ةّرقو ؛يبرعلا غمصلاب هيبش غمص هلو «هنم رغصأ اهنأ الإ

 . ةيربلا ةلجفلاب هيبش لصأ هلو نويردنقولوقس قروب هيبش هقرو رخآ فنص هنم

 تعترو باشنلا اهب عقو اذإ «ةيشحولا زنعلا نإ :«سوديروقسيد» لاق : صاوخلاو لاعفألا

 ءالسلا محللا فوج نم بذتجا بارشلا عم اهب دّمضت اذإو «باّشنلا اهنع طقسي «تابنلا اذه نيب

 . هيف بشني ام رئاسو كوشلاو

 تتتفو «5(2:ةهعانتإل) لوبلا ريطقت ت أربأ تبرش اذإو : (35[18:26]' 01 عقتو) ضفنلا ءاضعأ

 « يمخ رد رادقم هنم برش اذإ (1262262565) ثمطلا تّردأو «(1ء130067) ةناثملا يف يتلا ةاضلا

 اميف (171«ع15 هأ طع زهاءداتضءو) ءاعمألا ة ةحرق نم عفن ءاتيويطف وأ انين رخألا فئنصلا نم لكأ اذإو

 . لاقي
 اس

 )١( سيتلا رجش وه :نويغارط (0) لاحطلا ةبشع يه :سويرفوط .



 هك ءايلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 '"”رخآ نويغارط
 1 «ضرألا هجو ىلع ريغص تابن وهو «نويردنقولوقس هيّمسي نم سانلا نمو : ةيهاملا

 هنأك ءيش هنابضق يفو «قرو هل سيلو ءرحبلا لحاوس يف تبني ام رثكأو البلف 'ريكأ وأ ريش

 قدي نم سانلا نمو . را «فارطألا داح .ةطنحلا ةّبح ردق يف رمح راغص .بنعلا

 . ةجاحلا تقول هنزتخيو ًاصارقأ هنم لمعيو ٌبحلا اذه

 نم عمن «بارشب تابح رشع نم وحن طلخ اذإو : (8:هءعاقق ه:عقصك) ضففنلا ءاضعأ

 معز اميف محرلا نم ةنمزملا تابوطرلا ناليسو نمزملا (15؟ لندعطمء2) لاهسإلا

 1سوديرومسيدل))

 سلوفرط
 فرح نم مالكلا رخآ اذهف . (756ةماعع») لاحطلا ءاسجل ىقسي ةفيطل هعاطق :ةيهاملا

 . ءاود نوثالثو نانثا كلذ ةلمجو . ءاطلا

 ءايلا فرح يف مالك : رشاعلا لصفلا

 رم

 ىّمسي اذهلف «سانلا ةروصب هيبش ءحامل لك لصأ وهو «يّربلا حافللا لصأ :ةيهاملا

 اذه ىنعم ناك ءاوس «سانلا ةروص يف وه تابنل يأ «يعيبطلا منص مسا حوربيلا نإف حوربي

 حوربيلا ةروصو .ةدوجوم ريغ ناعم ىلع لدي ءامسألا نم ريثكو ءدوجوم ريغ وأ ًادوجوم مسالا
 ضعب هيّمسي دق :(سوديروقسيد» لاقو .ريبكلا طيبنقلاك رابك تّبفتلا ىلإ ربغأ بشخ ةدوجوملا

 ءّبحلا حّيهم هلصأ يأ ايقرو هيّمسي نم مهنمو «نلوقوم هنوّمسي دق نورخآو «سمطنأ سانلا

 سقوير هل لاقيو ءوه ام داوسلا ىلإ هنولو «ىثنألاب فرعي امهدحأ :نافنص وهو .حوربيلا وهو

 ةحئارلا ليقث مهز وهو ءرغصأو هنم ٌقدأ هنأ الإ ءسخلا قرول لكاشم هقرو نأل ئسشنلا يأ

 ٌبح هيفو «ةحئارلا بّيط ءرغصأ وأ «حافللاب هيبش رمث قرولا دنعو «ضرألا هجو ىلع طسبنم
 اهرهاظ ءضعبب اهضعب لصتم ةثالث وأ نانثا ءمظعلا ةحلاص لوصأ هلو «ىرثّمكلا بحب هيبش

 .قاس هلو «ظيلغ رشق اهيلعو «ضيبأ اهنطابو ءدوسأ
 سلمأ ضيبأ وهو «نويروم هيّمسي سانلا ضعبو «حافللا نم ركذلا فنص يناثلا فنصلاو

 نارفعزلا نولب هيبش هنولو «لّوألا فنصلا حافل فعض هحافلو «قلسلا قروب هيبش ضارع رابك

 ىثنألا لصأب هيبش لصأ هلو «تابس كلذ نم مهل ضرعيو «ةاعرلا هلكأتو لقث عم ةحئارلا بّيط

 اذه رشق ةراصع جرختست دقو .قاس هل سيلو ءاليلق هنم لوطأ هنأ الإ «ىئنألا ةروص يأ
 وأ دقعني نأ ىلإ سمشلا يف عضويو «ليقث ءيش تحت ريصيو قدي نأب يرط وهو «فنصلا

 .يرحبلا بنعلا وه :رخآ نويغارط )1١(

 نب يلع نب رمع نب فسوي رمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .حافللا وهو :حوربي (؟)

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر



 ءايلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا ه١

 الإ ءرشقلا نم جرختست ام لثم ًاضيأ هقرو ةراصع جرختست دقو «فزخ ءانإ يف عفدي مث «نخشي

 ذخأي نم سانلا نمو .ءانإ يف عفريو قلعيو طيخب ٌدشيو لصألا رشق ذخؤي دقو ءةّوق فعضأ هنأ

 رّوقي نأب ةعمدلا جرختست دقو «هعفريو هيمصيو ناثلثلا بهذي نأ ىلإ بارشلاب اهخبطيو لوصألا
 «ةعمدلا نم ىوقأ ةراصعلاو ةبوطرلا نم اهيف عمتجي ام عمجي مث «ةريدتسم تاراوق لصألا يف

 ظ كلذ ىلع لدت ةبرجتلاو «ةعمد هلوصأل نوكي ناكم لك يف سيلو

 قروب هيبش قرو هل «ةليلظ نكامأ يف تبني رخآ ًاسنج حاّفللا نم نأ سانلا ضعب معز دقو
 وهو «ضيبأ هنولو «ربش ةقرولا لوطو .هقرو نم رغصأ هنأ الإ «حوربيلا ينعي «ضيبألا حاملا

 .ماهبإلا ظلغ يف وهو «ليلقب ربش نم ربكأ هلوط «ضيبأ نّيل لصألاو .لصألا يلاوح
 لصألا امأو . مهضعب ْنظ ام ىلع ةرارح ليلق هيفو ءاهيلإ سباي ةثلاثلا يف دراب وه : عبطلا

 هسفن حاقللا يفو « عفنيف ءًابطرو ًاففجم لمعتسي قرولاو ( فيعض لمدارخو «فممجم يوقف

 . ةبوطر

 هل عطقي نأ دارأ نمو «هتعمد نم ىروقأ هتراصعو «ةراصع هلو ةعمد هلو ردخم :صاوخلا

 جاعلا هب خبط اذإ هنم لصألا نإ : ليقو .تبسيف «بارش يف هنم تاسولوبأ ثالث يقس وضع
 . هدايق سلسو هيل ١ تاعانت تنعي

 ءًابطر دجو نإ ًاصوصخو «حيرقت ريغ نم بهذيف ءًاعوبسأ شربلا هقروب كلدي :ةنيزلا
 .ةقرح الو عذل الب (156 اهلهم فلكلاو (1طع ههصتققط) شمنلا علقي حافللا نبلو

 ([112:0 ةبلصلا ١ والا ىلع رعبتس : (1طع 5ءالتسعد ةهل طع مانكأان]عو) 1 وثبلاو ما روألا

 لخلاب لعجو اهعات لصألا ف قد اذإو ( عفنيف ءريزانخلاو (0014 365ه65565) تاليبدلاو 5ءالتنصع5)

 .ايقيأ وكلا ليزيوب هاه ربأ ةزمجلا ىلع
 دقو «(18طعدصةان502) لصافملا عجول دامض قيوسلاب هلصأ : (15عزهنهأو5) لصافملا تالآ

 . ليفلا ءاد نم يمشي

 ركشأ بارشلا يف 8 وادا ]و ءمونم تبسم : (1طع 5ز؟ءكالتس عد 320 طع مانقأان165) سأ رلا ءاضعأ

 يذلا هنم قرولا ضيبألا وه اذهو «تبسي هّمشو «تبسيف ةدعقملا يف لمتحي دقو ءًاديدش

 ضيبألا ًاصوصخو «ةتكسلا ثروي همّمشتو حاّمللا نم راثكإلاو .ركذلا هل لاقيو ءهل قاس ال
 ءاتمأ ةثالث ةلضأ نوشق: نه لعشي نأ وغو ءرهسلا ليزيل بارش رهسلا عفدل هنم ذخَتي دقو «قرولا

 بارشلا يف ًاضيأ روشقلا خبطت دقو «ناسوناوق ثالث هنم ىقسيو ءولح بارش سوطيرطم يف
 ءابطألا نم موقو لقأ ةمانأللو ءرثكأ ءيش هنم تابسالل لمعتسيو «هتّوق بارشلا ذخأي خبط

 «ةرارحلا عمج كلذ يف ضرغلا نأ ّنظأو «قيفي ىتح دربلا ديدشلا ءاملا يف هبحاص نوسلجي

 امل ملألاب سحي مل هبرش اذإ هنإف «طبي وأ نتخي وأ ىوكي نأ جاتحي نم ىقسيو «لٌسحلا دلبي وهو
 لكأ وأ «لاقثم هنم لصأ نم ثلاثلا فنصلا نم برش نمو .تابسلاو ردخلا نم هل ضرعي

 كلذ ىلع ثكمو ءهتعاس نم تبسأو لقعلا طلخ ؛خيبطلا ضعب يف وأ ءزبخلا وأ ؛قيوسلاب
 ريغ نم بارش هروشق نم لمعي دقو «لقعي الو «ءىشب ٌسحي ال ًاعبرأ وأ تاعاس ثالث لاحلا
 تاينولاوق فالف هني ىققسيو :نولخلاةبارشلا ملاك هلع كوعيو هانم ةفذلقا م ةخؤو هوان



 هاا ءايلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 اهيأ كلذكو :تانسادل نقرغ ةعجتاربىشتعشا نفو . وضع هنم عطقي نأ ىلإ ةرورض هب نم

 . هتراصع نم ضرعي
 هقروب دَمضيَو «طرفملا عجولا نكست نيعلا ةيودأ يف هتعمد : (0هن13: ه2عده5) نيعلا ءاضعأ

 ظ ' .ًاضيأ
 نإف «قبرخلاك ًامغلبو ةرم ءيقيف «نطارقلا ءام عم ةيقوأ هتعمد نم ذخؤي :ءاذغلا ءاضعأ

 . لتقف كلذ ىلع داز

 جرخيو ٌرديف «هتعمد نم سولوب وأ فصن لمتحي : (8056131 018305) ضفنلا ءاضعأ

 عطق ةأرملا هتلمتحاف ءرانلا همست مل تيربكب طلخ نإو .«برش اذإ محرلا يني : حافللا رزب
 . محرلا نم ضراعلا مدلا فزن

 ءيق هيلع عقو .طلغلاب حاّقللا لفطلا يبصلا لوانت اذإ «ةّرملاو مغلبلا لهسي : حافللا نبل

 . كله امبرو .لاهسإو
 هبشي يذلا فنصلا ا!ضوضصتحو هنإ لاقو .عوسللا ىلع تيزلاو لسعلاب : (156 م015085) مومسلا

 قانتخا ضارعأ همّدقتي هنم لتاقلاو «لتاقلا بلعثلا بنع رهزداب ءرغصأ هقرو نأ الإ ءقرولا ضيبألا
 .نا ركس هنأك ًاضيأ خفتني رو (2ءماصتوأو8) ظوحجو َةَنَجَو (8:51م6135) ةرمحو ((6514[5/)11) مح رلا

 .هل عفان ؤيقتلاو «لسعو نمس :هجالع
00 

 . يلبجلا باذسلا غمص يأ ءايثفاثلا وه : ةيهاملا

 توبي

 . بونرخلا انركذ دنع ءاخلا لصف يف هيف ليق دقو «يطبنلا بونرخلا وه :ةيهاملا
 . ةيناثلا يف سباي وهو «ناليلق هّرحو هدرب : عبطلا
 . عذل الب ةئيقم هتوف :صاوخلا

 . ةفلخلا عنمي : (806131 01ع255) ضفنلا ءاضعأ

 . ثيغاربلا لتقي توبنيلا خيبط : (1طع م0150ه5) مومسلا
 : ولا

 يف سباي راح ةلمجلاب وهو «يناوجرألا نم رفصألاو رفصألا نم نخسأ ضيبألا :عبطلا

 . لاقي اميف ةيناثلا

 نب يلع نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ايسفاث وه :نوبني )١(
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر

 . ىطبنلا بونرخلا وه :توبني (0)

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ؛ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري ()
 ١1494١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 . هنهد خياشملا عفنيو (156 طاتص0ان55) تابوطرلا فطلي :صاوخلا

 .مامحلا يف هجولا هب لسغو ّقغ اذإ ءهسبايو هبطر (16 13180 فلكلا بهذي : ةنيزلا

 .همش ةرثك رافصلا ثرويو

 بصضعلا ئف (1طء ءذا10 لتؤءةوءو) ةدرابلا ضا رمألل عفان هنهد : (126زهذ125) لصافملا تالآ

 .خ ويشللو (186 210696)

 (1طع عادصلا لحت كلذ عم اهنكل «ةعدصم هتحئار : (©:عدمو ه/ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 فعري هنهد نم صلاخلاو « تمتشا اذإ (16 ؟ة5ءمانتك مطلععتم) جزللا مغلبلا نع نئاكلا طعدلهعطع)

 ءرشقلا :ةعبس هنم روهشملاو .«قرحم عطقم لّهسم داح نبل هل تابن ّلك وه :ةيهاملا

 قاروألا وذ وهو .نوليفاطنبو «نويرزاملاو «هنادوهاملاو ءاثينطرعلاو «ةيعاللاو «مربشلاو

 نع ةجراخ تاعوّتيلا نم فانصأ دجوي دقو ءاهنبل يف اهيف ضرغلا رثكأو .ةلاّتق اهلكو «ةسمخلا
 كلذ ريغوب «قربلا عقرتلاو تالايللا نب روصو زافلا ناذآ نم ترق نادم «ةروهشملا هذ

 يوارفلا قايرتلا ىّمسي يذلا نوكي نأ هبشيو «ةيعاللا نبل وه قالطإلا ىلع عوّتيلا نبلو
 همساو ءركذلا هل لاقي يذلا عوّتيلا عيمجلا دحأ «ةعبس عوتيلا نإ :ًاضيأ اولاقو يجنشوبلاو

 نئاكلا يرخصلا مث «.ساطيطروم ىمسيو سآلاب هيبشلا اهاوقأو «ىثنأ هلك هدعب امو «سايقاناح
 يذلا يلحاسلا سوتلاراق مث «يورسلا يأ ساسايروق ىّمسيو رايخلا هبشي يذلا مث ءروخصلا نيب

 .اهب سبيقوق ىمسملا عوتيلا مث «رحبلا يلت يتلا عضاوملا يف تبني هنأل «يرحبلا ىّمسي

 ىلإ «عارذ نم ربكأ اهلوطأ نابضق هلو «روكذملا ركذلا هاوقأ عوّتيلا نإ : ىرخأ ةرم اولاقو
 ىلع قروو «داح ضيبأ نبل هنابضق يفو .نوتيزلا نابضق هنابضق هبشتو ءانبل ءولمم ةرمحلا

 نابضقلا فارطأ ىلعو نشخ ظيلغ لصأو «هنم ٌّقدأو لوطأ هنكلو «نوتيزلا قروب هيبش نابضقلا
 (10 :د216 ءم876©5) ريعقتلا ىلإ سوؤر اهفارطأ ىلع ءرخذألا نابضقب هيبش قاقد ناصغأ نم ةسمخ

 «ةنشخ نكامأ يف تبنيو .تابنلا اذه رمث سوؤرلا هذه يفو ءرخذألا نم فنصلاب هيبش وه ام
 ١ . ًامغلب لهسأ «نيسولوبأ رادقم هنم برش اذإ تابنلا اذه نبلو . ةيلبج عضاومو

 «ضيبأو ىوقأو ربكأ راغلا ةشيشح تابنك هتابن نإف - يزوجلا ًاضيأ ىّمسيو  ىثنألا امأو

 ناديع هلو ءاهكّوشم فارطألا داح نتنم قرو وهو «ربكأ هنأ الإ ءسآلا قروب هيبش قرو هلو

 لثم مظعلا يف يهو .ىرخأ يف لقتو ةنس يف رثكت هترمثو ءربش لوط يف لصألا نم اهجرخم
 انفبأ وه فيو «زوجلاب هيبش اري اعذل ([56 ؛ةدودع) ناسللا عذلي رمثلا اذهو .راغصلا زوجلا

 هداجيإ كلذكو «لّوألا فنصلا لثم ةّوقلا يف هرمثو هقروو هلصأو هنبلو «ةبلصلا ضرألا يف

 .دشأ لوألا ْنأ الإ «هنزخو

 «ةتس وأ ةسمخ ةبصتنم ةرمحلا ىلإ رابشأ هناصغأ - يشاخشخلا ًاضيأ لاقيو - يرحبلا امأو

 ةفعضم اهسوؤرو ؛ناّنكلا قرو هبشي ةّئسركلاك اهرمثو .اليلق لاوط قاقد راغص قرو اهيلع

 اهجرخمو ءرمث اهيف ةريدتسم ةزّزلم ةفيثتك سوؤر نابضقلا فارطأ ىلعو . ضيبأ اهرهزو «ةرّودم
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 هنزخو فنصلا اذه لامعتساو «نبل نم نآلم هلصأ عم وه هلك تابنلا اذهو .ةّفطصم لصألا نم
 .نيلوألا نيفنصلا لثم

 ةلقبلا قروب هيبش هقرو سمشلا عم رئادلا يأ سمشملا هل لاقي رخآ عوّني انهه اولاقو
 .دحاو لصأ نم ةجرخم ةسمخ وأ «ةعبرأ نابضق هلو . ةرادتسا ّدشأو هنم قدأ هنأ الإ «ءاقمحلا

 هّبحو ثبشلا سأرب هيبش سأر هلو «ريثك ضيبأ نبل نم ةءولمم رمح قاقد «ربش نم وحن اهلوط
 . تابارخلاو ندملا يلاوح رثكألا ىلع تبنيو . سمشلا عم رودي هعيمجو «ناغضلا قرولا هننكي
 اهنأ الإ ءاهتّوق لثم اهتّوقو . اهركذ مّدقتملا هفانصأ رمثو نبل عمجي ام لثم ناعمجي هنبلو هرزبو

 . ريثكب اهنم ةّرق فعضأ
 قرولا جرخمو ءرمحأ عارذ ىلإ ربش نم وحن قاس هلو «ءيورسلا ىّمسي رخآ عوتي :اولاقو

 ةوق .لثم هتوقو «نبل نم نآلم ًاضيأ تابنلا اذهو «هتابن لّوأ يف ةزرألا قروب هيبش هسفن نم
 > .اهانركذ يتلا فانضألا

 قرولا ةريثك ؛بناج لك نم ةطيحم نابضق هل ءروخصلا يف تبني رخآ عوني انهه :اولاقو
 ًاضيأ فنصلا اذهو وهو . فسعلا ةرمث لثم رمث هلو «قيقدلا سآلا قرو هبشي هقروو ءرمح ةفتلم
 .هانركذ يذلاك هب لمعلاو

 لّهسي هقروو هّبلو هلصأو 0 قرو هبشي هقروو «قرولا ضيرع رخآ عومي انهو
 كلذلو «ساسابروف ىّمسملا عوّتيلا نم عون اسووليق تابن نأ نظي نم سانلا نمو . اننا اسومتك
 ةداح قاقد راغص قرو هيلعو .دقعلا ريثك عبرم .ديزي وأ عارذ اهلوط قاس هلو ,هفانصأ نم هدعي

 هيبش ضيرع رزبو يريفرف راغص رهز هلو ءيورسلا رهز هب هّبش ام قروب ةهيبش فارطألا
 ءًادج ًاميظع تابنلا اذه . عضاوملا ضعب يف دجوي دقو «نبل نم نآلم ضيبأ هلصأو . سدعلاب
 اذإف هنبل امأو .هرمث كلذكو ؛نطبلا لهسأ لسعلا ءامب برشو لاقثم نزو هنم ذخأ اذإ هلصأو
 كلذكو «ليقاثم ةثالث نع هقرو لوانت يف دازي ال نأ ىغبنيو انركذ امك ةئسركلا قيقد هعم طلخ
 يفو «عبصإ ظلغ يف عارذ نم وحن دوجأ قاس هلو تاغوتلا خف سانلا ضعب هدعي .هنادوهاملا
 قرولا امأف . بعشلا ىلع وه ام هنمو «قاسلا ىلع وه ام هنم «قرولاو . بعشت قاسلا فرط
 قرولا امأو .ةسالم ّدشأو هنم ضرعأ هنأ الإ .زوللا قروب هيبش ليطتسمف «قاسلا ىلع يذلا

 لمح هلو «بالبللا قروو دنوارزلا قرو هبشيو «قاسلا قرو نم رغصأ هنإف ءبعشلا ىلع يذلا
 ضعب نم اهضعب قّرفتم تاّبح ثالث هفوج يفو ربكلا بح هنأك ريدتسم بعشلا فارطأ ىلع
 يف هب عفتني ال قيقد لصأ هلو معطلا ولح ضيبأ هلخاد ناك رشق اذإو «ةّئسركلا ّبح نم ربكأ
 لاضفملا ميكحلا انركذ ام عيمجب دهشيو .عوّتيلا نبل لثم أنبل نآلم وه هلك تابنلا اذهو بطلا

 .2«سوديروفسيدلا

 ىلع عوتيلا نبل ليق اذإو .هقرو مث .هلصأ مث هرزب مث .هنبل عوّتيلا يف ام ىوقأ : :رايتخالا
 . ةيعاللا نبل وهف «قالطإلا

 . ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا يف هنم كلذ ريغو «ةعبارلا يف سباي راح هنبل : عبطلا
 .هلك كمسلا افط ةكربلا يف عقو اذإ لاّتق حّرقم :صاوخلا

 نان ١ج بطلا يف نوناقلا
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 قةلح ايفعل وب تكد د اج راوتالا رسل ناحل نيام فرجا لع : ةنيزلا

 . ةّثبلا تبني مل رّرك اذإو «ًافيعض نوكي كلذ دعب تبني امو ءسمشلا ىف ذ ةصاخ هب خطلأ اذإ رعشلا

 . قلحلل لمعتسيو :هتلئاغ نهرهكل دقي اة ظطلخي ةقز

 نوكت يتلا ةبالصلا للحي ٠ .لخلاب هلوصأ : ( 1ع هانض05 ةصم طع نلهع55) حورقلاو حارجلا

 ةلكاتملاو (طان2:4 ان10625) ةنفعتملا حورقلا حلصيو . (1طع هموت هدم) ءابوقلا علقيو ءريساوبلا لوح

 (هوصعصتم) ةلكألاو يسرافلا رانلاو يوادوسلا برجلاو يطوريقلا يف عقو اذإ (0ط2 ععلعمتع ان16ع25)

 :"”انارقتخلاو'

 امبرو هطقسيو هتّتفيف «ةلكأتملا ّنسلا ىلع هنبل رطقي : (0:عدصو ه4 طعطع20) سأرلا ءاضعأ

 دعب مث عمشلا نم ليلقب حيحصلا عضوملا ىقوي نأ دوجألاو . هتّوقل رسكأ نوكيل نارطق عم لعج

 . (1ععاطهءعطع) نانسألا عجو نكس «هب ضمضمتو لخلا يف هلصأ خبط اذإو «نبللا هيف رطقي كلذ

 . ةرفظلا هنبل علقي : (06ان12: 0183ة55) نيعلا ءاضعأ

 (1طع مغلبلا لهسيو «(156 مأ165) ريساوبلا علقي : (8>ءىءامن هدعدصن) ضفنلا ءاضعأ

 لهسأ .لوونتو .فمجو «نيتلا ىلع ثالث وأ نيترطق هنبل نم رطق نإو ؛ةيئاملاو مطلعوم)

 يف ذخؤي نأ ىلوألاف ءصلاخ وهو برش اذإو .زبخلاو قيوسلا يف كلذكو «ًايفاك ًالاهسإ
 ؛بطرلا عوّتيلا ناصغأ ذخؤي دقو «قلحلاو مفلا حّرقتي الئل ءلسعو موم يف وأ ؛يطوريقلا
 ؛ءاملا هيلع بصيو «قيوس عم نيتمرك ردق هنم ىطعيو قحسيو ءاليلق اليلق فزخلا ىلع ىلقيو

 «هناصغأ ذخؤت «نويفرك ىمسملا فنصلاو . ادج ةفيعف هم ةسانلا ناصغألا نإف ”ترخي

 أموي قيتع بارش يف عقنيو «تامرك عست هنم ذخؤيو ءاهروشق ذخؤتو «لظلا يف فمجتو

 . ىذأ ريغب لهسيف برشي مث ءرتغيو ىّمصي مث «ةليلو

 اثلثو اسريإ هنازوأ ةثالث ءاضعألا يف ةيمغلبلاو ءاعمإلا يف ةيئاملا غارفتسا يف اهلدب :لادبألا

 .ةيودألا نم ةسمخ كلذ ةلمجو ء«ءايلا فرح ىف مالكلا رخآ اذهف . جنيبكس هنزو

 فاكلا فرح يف مالك : رشع يداحلا لصفلا
 ظ ا

 وهو «قرزألا كرفسألاو ءدازألا مث ءيحابرلاو ءيروصنقلا «فانصأ روفاكلا :ةيهاملا

 هفلأتو ءًاقلخ لظت ةريبك هترجش نإ :مهضعب لاق دقو .هبشخ نع دعاصتملاو هبشخب طلتخملا

 معز ام ىلع اذه ةيرختب ةيحفس يهو «ةنسلا نم ةمولعم ةّدم يف الإ اهيلإ لصوي الف الف «ةروببلا

 ضيبأ بشخ وهو ءًأريثك هانيأر دقف ءهبشخ امأو «نيصلا يحاون يف ةرجشلا هذه تبنتو . . مهضعب

 . روفاكلا رثأ نم ءيش هللخ يف قنتخا امبرو ءًأدج فيفخ شه

 )١( محللا لكآت ضرم :انارغنغلا .

  (0«توريب .ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا نسمع كوخ اعيذَحيو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري

 «ةيناثلا ةعبطلا ١199١.
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 . ةثلاثلا يف سباي دراب : عبطلا
 .هلامعتسا بيشلا عرسي : ةنيزلا

 . ([هئادسهمءرن اناهمم9) ةراحلا ماروألا عنمي : 16 دسءالتسوم هه اطع مانكاتناة5) ر وثبلاو مار وألا
 وأ «ءلخلا عم (156 112 عصمت طنست2) فاعرلا نم عنمي : (018325 04 (اطع طمه) سأرلا ءاضعأ

 يف (مء ط0 طء202656) راحلا عادصلا عفنيو «جو ردابلا ءام وأ ءسآلا ءام عم وأ ءرسبلا ريصع عم
 عالقلا نم عفنيو «نيرورحملا نم ساوحلا يّوقيو ءرهسيو ؛(16 ةاطعمأ“ 1616) ةداحلا تاّيمحلا
 ظ . اديدش (1طع (طعانقط)

 .راحلا دمرلا ةيودأ يف عقي : نيعلا ءاضعأ
 . ةيبلقلا ةي رودألا يف عمي 6. 35 ه؛(طع ءكدعوأ) ردصلا ءاضعأ

 ةيلكلا ةاصح دلويو .(16 2مطه9ن512) هابلا يف عطقي : (ظهنءاقتال 0ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ
 . ةيوارفصلا ةفلخلا لقعيو .(965:621 ه2 هان انك) ةناثملاو (16هه1 كق1ءانأانك)

 )١(2., * م
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 ىمست دالبب نوكيو «ردنكلا ةنيدمب نيينانويلا دنع ةفورعملا دالبلاب نوكي دق : ةيهاملا
 حايرلا ٌبهتو «قيرطلا مهيلع شّوشتي دق رحبلا راجتو رحبلا يف عفاو دلبلا اذهو .طابرملا
 ىلإ ةفلتخملا حايرلا سبوبه نم اهقارحنا وأ «ةنيفسلا راسكنا نم نوفاخيو .مهيلع ةفلتخملا
 بكارم ردنكلا دلبلا اذه نم بلجيو « طابرملا ىمسملا دلبلا اذه ىلإ نوهجوتي مهف ءرخآ عضوم
 :ةعئزم اعف هوعطقيو هودي انأب ًاريدكس هلكش نوكي ىتحب هل لاكعير دقو,« ناجتذابلا نول ىلإو ءوه ام ىتوقايلا نوللا ىلإ هنولو .دنهلا دالبب ًاضيأ نوكي دقو ءراجتلا اهب نورجتي ةريثك
 هل لاقي يذلا ركذلا ىّمسملا وهو «نيينانويلا دالبب نوكي ام وه ردنكلا دوجأ :«نينحا لاق .ةرقشلا ىلإ هنول ريصي ليوط نامز دعب وهو ؛ريدتسي ىتح اهنوجرحدي ةّرج يف هولعجميو
 ءرسك اذإو ضيبأ وهو ءأاعيرس رسكني ال يلص وهف ةفصلا هذه ىلع هنم ناك امو سينوعاطس
 «بزرغلا دالبب ردنكلا نوكي دقو .ًاعيرس قرتخا هب نخد اذإو .ّسم اذإ قزلي هلخاد يف ام ناك
 . توقايلا نول ىلإ اهليمأو ًاصح اهرغصأ وهو «سوفسفوق هل لاقيو .ةدوجلا ىف لوألا نود وهو
 تحاف كرف اذإو ءضيبأ وهو «سطيمومأ ىمسي رخآ فنص ردنكلا نمو 16 يودي وقسيدا لاق
 . يكطصملا ةحئار هنم

 «نَحدي ربونصلا غمصو ء«رانلاب بهتلي ال يبرعلا غمصلا نأ كلذو هنّيه ٌشغ اذإ هب ةفرعملاو . ريغ ال ةرجش غمص ردنكلا ذإ ,يبرع غمصو ءربونصلا غمصب ردنكلا شغي دقو
 نابللا ردنكلا نم لمعتسي دقو .ةحئارلا نم شوشغملا ىلع ًاضيأ لدتسي دقو .بهتلي ردنكلاو
 . ٌشغيو قاروألا ًاصوصخو اهلك هرجش ءازجأو ناخدلاو راشقلاو قاقدلا

 ريب ( هي : نيدلا سمس و : ماب يي عمارات «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ًاعيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(
 199١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 يبهذلاو نطابلا يقبدلا جرحدملا ضيبألا ركذلا هنم فانصألا هذه دوجأ :رايتخالا

 :نسكملا

 ةيناثلا يف راح ردنكلاو «ردنكلا نم ًاريسي دربأ وهو «ةيناثلا يف فّمجم هراشق : عبطلا

 ظ . ةثلاثلا دودح يف فممجم هرشقو «ىلوألا يف فّمجم

 ؛ جاضنإ هيفو «هراشقل فيفجتلاو ,«فيعض الإ ضبق الو يوق فيفجت هل سيل : صاوخلا

 .مدلا قرحي هنم راثكتسالاو . مدلل سباح محلل عذل الو ؛هراشق يف ةدح الو «هرشق يف سيلو

 ةوق نم فعضأ قاقدلا ةوقو «ضيبألا نم ىلجأ رمحألا : مهضعب لاق .ًاضبقو افيفجت دش هناخد

 . ردنكلا

 (3/3115 04 حورقلا ناثكل ةنيح هروشقو .«.بهذيف نييحادلا ىلع لسعلا عم لعجي : ةنيزلا

 ندبلا يف ضرغي عجو وهو اكرم ىلا عجولا نم ًاخوطل تيزلاو لخلا عم عفنتو «1110ع1و)

 . لمنلا بيبدك ءيش عم (116 1/315) ليلاتلاك

 ماروألا ىلع درولا نهدو ايلوميق عم : (156 :تءالته عد ةصل اطع مانكانأء5) روثبلاو ماروألا

 اروأل ةللدتتلا تاداّمشلا يف لخديو ساس ةسءالتسع ذه طع مهسصتف) يذثلا يف ةراحلا

 . (ةهبءالتتصع هلأ طع ؟”ولعادو) ءاشحألا

 ةيرطلا تاحارجلل اًضرضخ دج لمدم : (156 ؟هاتص05 ةصم طع ان16629) حورقلاو حارجلا

 «ريزنخلا محشبو طبلا محشب يباوقلا ىلعو «راشتنإلا نم ةثيبخلا عنميو «(156 ؟ءوط 7/هانصلق)

 . قرحلا نم ةنئاكلا (16 انانع55) حورقلا حلصيو ءدربلا قاقش ىلعو «ةيفرحلا حورقلا ىلعو

 نامدإب رمأي نم سانلا نمو .هيّوقيو نهذلا عفني : (02عدصو هأ أطع طعد0) سأرلا ءاضعأ

 طلخ امبرو «سأرلا هب لسغيو «عدصم هنم راثكتسالاو «(1526531172) قيرلا ىلع هعيقن برش

 «بارشلاب (156 0564 ءة7) ةعجولا نذألا ىف رطقيو «هحورق فّمجيو ءزازحلا ىقنيف «نورطنلاب

 يفاعرلا مدلا فزن عطقيو «ءالط نذألا ا خدش نم عفن «نبلب وأ تنالبوأ تن زي طلح اذإو

 .نذألا ضر يف ةعفانلا ةيودألا نم وهو «يباجحلا

 .اهيف نمزملا مرولا جضنيو ءاهؤلميو نيعلا حورق لمدي :(06135 01:8355) نيعلا ءاضعأ

 لمديو «نيعلا تابوطر ناليس عطقيو «(1طع ذصقلدس2أغمد 57:كانصعو) راحلا مولا نم نم عمفني هناخدو

 ةيودألا رابك نم وهو «ةينرقلا تحت يتلا ةدملا يف (156 001262) ةينرقلا يقنيو « ةئيدرلا حورقلا

 . نيعلا يف ناطرسلا نم عفنيو «نمزملا رمحألا ةرفظلل
 نهدو ايل وميقب طلخ اذإ 1 ةه0 طع هطء56 همودم5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 يف لخديو «ءاسفنلا يدث يف ضرعت يتلا (1طع مقدس ممر 5ةنءالتصعو) ةراحلا ماروألا عفن .درولا

 . (1طوء م2ءطع8) ةئرلا ةبصق ةي رودأ

 :ةدعملل ًانيخست ّدشأ وهو ءافدشيو ةذعملا يوي هراشقو «ءىقلا سبحي : ءاذغلا ءاضعأ

 . (156 0[2هع55 5غ(02286ط) ةيخخرتسملا ةدعتلا ميحأ راشقلاو « مضهلا يف عفنأ و

 نم عفنيو «ةدعقملاو محرلا نم مدلا فزنو برذلاو ةقلخلا سبحي :ضفنلا ءاضعأ
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  اذإ (1طء هصانتو) ةدعقملا يف (1طع محهان عمقسأ 010ع55) ةثيبخلا حورقملا :وايثعتا عنميو «٠ ايراطنسود

 . ةليتف هنم تذختا

 . ةيمغلبلا تايمحلا نم عفني : تايمحلا

 . لخلا عم كلذكو «لتق رمخلا عم هبرش رثكأ نإ :مومسلا
 : )ب رهك

 ىلإ ناك امبرو «فافسالاو ضايبلاو ةرفصلا ىلإ ةرسكم سرودنسلاك غمص :ةيهاملا
 «نبتلا بلاس يأ «ةيسرافلاب ابرهاك ىّمسي كلذلف .هسفن ىلإ ميشهلاو نبتلا بذجي «ةرمحلا

 نم بكرم وهو «يمورلا زوجلا ةرجش غمص وهو «تفطل دق ةّيضرأو «ةرتاف ةيئام نم بكرم
 . سباي يئامو فيطل يضرأ

 ظ . ةيناثلا يف سباي ليلق راح : عبطلا
 ةهّبشم هتّوقو ءناك عضوم يأ نم (156 01009) مدلا اصوصخ ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 . اهنم دربأ هنكل «يمورلا زوجلا ةرهز يأ «هترجش ةرهز ةوقب
 ماروألا ىلع قّلعي هنإ :مهضعب لاق :(156 5«ءااندهد ةصم اء مادكاانا) روشبلاو مار وألا

 . عفنيف ةراحلا

 . ةئرلا ىلإ سأرلا نم ّبلحتلاو فاعرلا سبحي : (0عدصو ه, طم 5620) سأرلا ءاضعأ

 .نيعلا ةيودأ يف عقي : (06ا0137 018385) نيعلا ءاضعأ

 (م2]منغدغنمص ه1 طع طعدتا) ناقفخلا نم عفني أب رهكلا : (02عودصو ه1 اطع ءكطعدا) ردصلا ءاضعأ

 .ادج مدلا ثفن نم عنميو «دراب ءامب لاقثم فصن هنم برش اذإ

 عمو ةدعملا نع ةئيدرلا داوملا عنميو (5:115 0600دنا) ءيقلا سبحي : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1ط6 ::همت36ط) ةدعملا يوقي يكطصملا

 ريحزلا عفنيو .ةفلخلاو ةدعقملاو محرلا فزن سبحي : (18:0766259 01ع325) ضفنلا ءاضعأ

 . لاقي اميف (16 لالوعداءمل)
 :97 يولي فاو

 ءريسي ضضبق عم معطلا رم هرهزو .«قاقد رضخو ء.داوسلا ىلإ رمح رهزو نابضق : ةيهاملا

 نهوأو ٌقدأ اهنأ الإ ءراهبلا قرو هبشيو «ضرألا ىلع ّبدي يبشع هقروو «ةرارملا نود ةفارحو

 .رفصأ هراهبو «هنم ًاربثز رثكأو
 . ةثلاثلا يف ففجم ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . ةلّهسم ةّوق هيفو «هناخسإ نم رثكأ ةنطابلا ءاضعألل هؤالجو ءءالج حّتفم : صاوخلا

 يناّسْغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )١(
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا

 .ضرألا ربونص وه :سوطيفامك (؟)
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 ًاصوصخو «تابالصلا ىلع لعجي : (156 ة:ءالته عود ه0 ؛طع مانقئانلء5) روثبلاو ماروألا

 . ةلمنلا يعس عنميو ([11210 55 01 اطع جن ةقطتقت8) يدثلا ةبالص

 ًاداّمِض 56 عم تاحا رجلا لمدي : (1ء >هاتسلك 284 اطع ان10655) حو رقلاو حا ارحلا

 . (1طع ةمعاتع ان10655) ةنفعلا حورقلاو

 مهضعب لاق . لسعلا عم برش اذإ ًاصوصخ اسنلا قرع نم :(186زوزه5) لصافملا تالآ

 . سرقنلا ةبالص للحيو ءاسنلا قرع أربأ ًاموي نيعبرأ يلاموردأ يف برش نإ هنإ

 ناقريلا نم عفنيو «(156 ةماهعم) لاحطلاو اهضا رمأ عفنيو «دبكلا ددس حّتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةيلاوتم مايأ ة ةعبس برش اذإ يوادوسلا (16 1ءاءءانق)

 ٌرديو «هرسع ليزيو لوبلا ٌرديو محرلا ددس حتفي : (8:هىءاقص هءعدمك) ضفنلا ءاضعأ

 ' يقنيف .لسعلاب لمتحيو (156 ععمععه]1 مدلع مدنه5) ىلكلا عاج 0 نم عفتي دو « (186 260565) ضيحلا

 .ايفاك امغلب ردحأ لسع وأ نيتب فايش هنم نيلاقثم نم ذختا اذإو (156 اناعدنق) محرلا

 . نوطسقروأ موق دنع ىمسملا ّمسلا ررض نم عفان : (156 م015025) مومسلا

 . ةخيلس هنزو عبرو «سويلاسيس هنزو فصن هلدب :لادبألا
 0 نرد

 دنع ىمسي هبشعو «ةرضخلا ىلإ ربكأو ناحيرلا ظلغ يف ةمّشهتم قروو نابضق :ةيهاملا

 . ةيناوجرألا ىلإ هلصأو «ةّرم طولبلا قروب ًاهيبش ًاراغص اقرو هل نأل «ضرألا طولب نيينانويلا

 - .ترزبأ اذإ طقتلت نأ بجي :رايتخالا

 . هفيفجت نم ىوقأ هناخسإو «ةثلاثلا يف سباي راح وه :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 . نيخست هيفو .فطلم عطقم حّبفم : صاوخلاو لاعفألا

 . ةنمزملا حورقلا لسعلاب يّقني : (1طع تتهاتصلك ةض0 طع انلعع55) حورقلاو حارجلا

 (8:ة1 ه؟ لضعلا خدشل عفن برش اذإ هخيبط وأ يرطلا :(126زدهندا) لصافملا تالآ

 .دوجأ ناك قتع املكو «حّئشتلا نم عفان هبارشو «دماتسهعءا)

 نيعلا حورق نم لمعتستو «ففجتو 0 هنم ذختي : (00اد12: 0:8255) نيعلا ءاضعأ

 (1طء ةوطند18 برغلا نم عفني هقيحسو ١ تيولا يف هخيبط كلذكو ؛ (آن1هع25 ه4 طع ©الع)

 . اهءطصرصقلتو)

 . نمزملا (1ط6 همانعط) لاعسلا نم عفني : (0عدم5 ه4 طع كون( ردصلا ءاضعأ

 (156 طاهءاع يوادوسلا ناقريلا نم عفنيو .(1طء ةماععم) لاحطلا ظلغ رمضي : ءاذغلا ءاضعأ

 ءاقستسالا ءادتبا يف عفنيو ءدوجأ ناك قّتع املكو ءادج مضهلا ءوس عفني بارش هلو ءزدههةنه)

 . (1طع 020 م5إل)

 ضرألا طولب وه :سويردامك )١(
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 ردحيو (156 262565) ضيحلاو (156 نرتهع) لوبلا ردي : (85:026ا3597 018385) ضفنلا ءاضعأ

 . نينجلا

 . ماوهلا شيهنل دامض : (126 م015025) مومسلا

 .نويردنقولوقسأ وأ تفاغلا قورع هلدب :لادبألا
 : كزامْزَك

 . ءافرطلا انركذ دنع ءاطلا لصف يف هانركذ دقو «ءافرطلا ةرمث وه :ةيهاملا
 انب ةجاح اال ذإ هركذ مدقت امم هلاعفأ يفاب بلطيو «ةيناثلا يف سباي لوألا ىف دراب : خطلا

 . ليوطتلا ةفاخم انلق ام ىلع رصتقنلف ًايناث رّركن نأ
 7 لك

 .فورعم وهو .هلصأ لمعتسي ام رثكأ اذه :ةيهاملا

 .موق معز اميف ةعبارلا ىلإ ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا
 عطقي «(156 ههنا ءيقلل جّبهم عاَّذل فيرح حّرقم ٌقنم لاج وه :صاوخلاو لاعفألا

 . (1ط6 طاوعأع طئلع) ءادوسلا ةرملاو (15؟ مطاءعسم) مغلبلا

 3 ويشألا ع وصخو ؛((16© نانا ئم) ىهبلاو (16 1ءاناط006:88) صربلا ولجي :ةئني زلا

 . (1طع 8180 فلكلاو

 . ًادج برجلا نم عفني : (756 5مءاانمود ةم4 ؛طء مادكادلء5) روثبلاو مار وألا
 (156 نذألل ةيقنملا ةيودألا ةلمج نم وهو ءسطعم : (0عه”و 0:8 5620) سأرلا ءاضعأ

 حّبفم .مشخلا نم عفنيو «نيرخنملا نم حايرلا ليلحت هصاوخ نمو .اهنم خسولل ةيلاجلا 63:)
 .ةوقب ةافصملا ددسل

 . رصبلل ةذخّتملا تافايشلا يف عفني دق : (0هانلق5 هءعهصك) نيعلا ءاضعأ

 . (11ة:لصعود ه2 طع ؟ماهعم) لاحطلا ةبالص بوذيو ةوقب ءّيقم : ءاذغلا ءاضعأ

 . نينجلا جرخيو ٠ «ضيحلا رديف لمتحيو .(16 نذه6) لوبلا ردي لوس ضفنلا ءاضعأ

 . ًأدج (ءماهدلانك) ةاصحلا تّتفيو

 . لفلف هنزو ثلث عم هنزو ؛ ءيقلا زوج (1طع ؟هدصنأ) ءيقلا يف هلدب :لادبألا
 : ؟7ةبابك

 . نيصلا نم بلجيو فطل فطلأ هنأ الإ «ةوفلاب ةهيبش هتوق : ةيهاملا

 . ةيناثلا ىلإ ةسباي ةراح ةقيقحلاب يهو «ةدّربم ةوق اهّرح عم اهيف اولاق : عبطلا

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ءافرطلا وه :كزامزك ()
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر

 . ساطعلا دوع وه : سدنك )0,

 . سورعلا بح وه :ةبابك (6)
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 . ينيصرادلل الدب نوكي نأ غلبي ال ّدح ىلإ فيطل حّتفم : صاوخلاو لاعفألا

 يف (8ءمانع ان166:5) ةنفعلا حو رقلل دّيج : (156 ؟هانه05 م0 (طع ان16625) حو رقلاو حا رحلا

 .ادج ةنّيللا ءاضعألا

 . معلا يف نفعلا عالقلل دّيج : (0عدمو هؤ طع طعهل) سأ رلا ءاضعأ

 . توصلا ىفص مهلا يف كسمأ اذإ : (0عده5 ه؟اطء هطء50) ردصلا ءاضعأ

 . ([[عمدنلع هو مطتعغهه») دبكلا ددس حيتفت يف يوفق وه : ءاذغلا ءاضعأ

 .ةيلمرلا ٌرديو «(15عدتصع) ل وبلا يراجم يمني : (86161313 018255) ضفنلا ءاضعأ

 . ةحوكنملا ذذلي هغضام قيرو «(1/ونءهل هةلءانلادو) ةناثملاو (6م31 هدءنلادو) ىلكلا ةاصح جرخيو

 - :تيربك
 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 .ادج للحم بذاج فطلم :صاوخلاو لاعفألا

 راثآلا علق .مطبلا غمصب طلخ اذإو ءرانلا هّسمت مل ام اصوصخ صربلا ةيودأ نم : ةنيزلا

 . (1ط6 11180) قهبلا ىلع لخلابو رافظألا ىلع نوكت يتلا

 ( 16 5ع طلعو ّ ٌرقتملا برجلا ىلع لعجي : (16 /هانهل5 25 طع اناه659) حورقلاو حارجلا

 عمو «لخلاب ًاصوصخو .مطبلا كلع عم ًاصوصخو (156 ةهع9ه:0) ءابوقلا ولجيو ءمانغاناهو)

 . ندبلا هب لسغي (156 1غط) ةكحلل نورطنلا

 .ءامو نورطن عم سرقنلا ىلع ءالط وه : (156زهز55) لصافملا تالآ

 ىلع لسعلاو لخلاب لمعتسيو «ًاروخب ماكزلا سبحي : (0عدصو ه؟(طءط620) سأرلا ءاضعأ

 .نذألا خدش
 : 20ه

 .ةأوس اهولعي ةؤنلاك كاديع رقم :ةنعانلا

 .ىلوألا دودح يف بطر راح : عبطلا

 . غمصلاك ةراحلا ةيودألا ةّوق رسكي رغم :صاوخلا

 .لاقي اميف ةرشبلاو نوللا نَسحُي نمسم : ةنيزلا
 60 ءاريثك

 نايب نم انغرف دقو ءابيقاقرط اهل لاقي ةرجش غمص وه :«سوديروقسيد) لاق :ةيهاملا

 . سبي ىلإ دراب : عبطلا

 .ينيص رادلا وه :اليسك )١(

 .زعاملا كوش وهو .اتيق اقرط وه :ءاريثك (؟)



 ه١ فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا

 . غمصلل امك بيرق فيفجت هيفو «غمصلا ةوقك هتوق :صاوخلا
 . غمصلا عوقوك لاحكألا يف عقي : (06ا0135 018355) نيعلا ءاضعأ

 نويلامك
 انملكت دقو «نويلاماخب فورعملا ًاضيأ وهو «لاّتق دوسأ «نويرزاملا نم فنص :ةيهاملا

 . قبس اميف كلذ يف

 .0» مى

 .هقرو ةوق ًاصوصخو «بلعتلا بنع ةوق نم ةبيرق هتّوق 0

 . ةيناثلا ىلإ سباي دراب : عبطلا

 ء(16 نلععم5) حو رقلا هتراصعب ظفحي : (1طع هان205 350 طع ان16659) حو رّملاو حا ارحلا

 . ةنمزملا نذألا حورقو ريصاونلا ةبالصب بهذيو

 . سفنلا رسعو شهلاو وبرلا نم عني : (2 ومن ئ26هم9 ه2عمصك) سفنلا ءاضعأ

 .ناقريلا نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 .لوبلا يراجم حورق نم عفني : (8::ه2ا7)37 018205) ضفنلا ءاضعأ

.)0( 

 نم ضرعأ هنكل «ةربزكلا قرو هبشي هنم عوب .ةعبرأ هعاونأ :«سوديروقسيدا لاق 00

 «ظيلغ ريغ هرذجو «نيعارذ ىلإ هعافترإ ءايريفرف نوكي دقو ءرفصأ هرهزو «ضايب ىلإ اهقرو
 ربكأ هنم عونو «ءاملا ةيراجلا طوطشلا دنع تبنيو «قبرخلا عورف هبشت عورف هلو ءضيبأ هلصأو

 عبارو «نوللا يبهذ ًادج ريغص رخآو ءّربلا سفرك ىّمسي قاروألا بطشم ًارذج لوطأو كلذ نم

 . ّىنبل ضيبأ هرهز نأ الإ «ثلاثلا هبشي

 نل ةقانلا نق سياي اج : عبطلا
 . للحم دلجلل عادل راَّشق ءالج حّرقم داح راح اهلك :صاوخلاو لاعفألا

 ةاقالمب «بلعثلا ءادو ءرافظألا ضايبو «صربلا علقي سبيي نأ لبق هنابضقو هقرو : ةنيزلا

 ركتمو ءادج (1طع ز(ءط) برجلا علقي : (156 ةنءالتصعد ه0 طع ماددند1ع5) روثبلاو ما ر وألا

 .دربلاب ةيدأتملا ةقلعتملا ددغلاو ةيرامسملا (156 ":355) ليلاثلا

 اهئامب (156 (ة؟ن5) ةعفسلا لطنتو خبطي : (156 همانصلك 284 اطع انآهع55) حو رقلاو حا رحبلا

 . عفنيف رتافلا

 نم عفني دو «ةيوقلا تاسطعملا نم ةففجم اهل وصأ : (0:عومم ه( طع طع820) سأ رلا ءاضعأ

 . هقوحسم نانسألل ضر رعي يذلا (1طء مان15ةا05) نابرضلا

 . يناتسبلا بلعثلا بنع : جنكاك 2غ(

 .بحلا درو وه : جكيبك هه
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 ظ :2)وزركتك

 . نهركرك هيف ليق دقو ءركنكلا نم فانصأ وهو ,فشرحلا غمص وه :ةيهاملا
 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 7 فينك ابنك

 فتليو «ةسمخ رثكألا يف اهددع رثكأ ءضعب ىلع اهضعب ةفتلم ًاطويخ هبشي وه : ةيهاملا
 .ناكشدبلا هنإ : مهضعب لاق .ريبك معط هل سيلو «ةرفصلاو داوسلا ىلإ هنولو ءدحاو لصأ ىلع

 . ٌحصأ اذهو «ناكشدبلا ةوق هتوق :مهضعب لاقو

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 .ًادج فيطل : صاوخلا
 ( وراد ليك

 نمل باب نق: حي اهي هال رتينمو + نيشيرعلا وقح: ةيهاعللا
157 

 رهز هلو ءهل قرو ال يكملا فيللا هبشي رجشلاو كوشلا ىلع فتلي ءيش وه :ةيهاملا

 ظ .ٌرملا رهوجلا هيلع بلاغلاو ,ةصوفعو ةرارم هيف ضيب راغص
 .ةداضتم ىوق وذ هنأ ىلع «ةيناثلا رخآ يف سباي «ىلوألا لٌوَأ يف اليلق راح : عبطلا

 (1ط6 ةدعملا يف لقثيو «(126 ؟55619) قورعلا نم ةفيطللا ا جرخي قنم :صاوخلا

 قلزم .(51مءم8062065) لوضفلا نم اهيفام جرخيو قو رعلأ ي ىقنيو «هضبق ببسب 050868[5)

 - .فيطل
 نكس لخلاب برش اذإو ءهنم ىلقملا ا (1طع ةةمصقعط) ةدعملا يّوَقي : ءاذغلا ءاضعأ

 (156 ناقريلل بيجع هؤامو .امهيوقيو «(1ط6« ة:هددةعط) ةدعملاو ء«دبكلا ددس حتفيو «قاوفلا

 (1ط6 هلع ةفيعضلا ةدعملا توق باردا ىف ترتر حمال .هنم ٌىربلا ةراصعو «1ءاعطنك)

 . 05223[5عط)

 (1ط©6 قورعلا هتيقنتل نينجلا نطب نع خاس وألا يقبي وه : (8656181] 05885) ضفنلا ءاضعأ

 . (11ع201588) د فزن ضبقيف « لمتحيو صغملا نم عفنيو «.ثمطلاو د ٌرديو «2؟155]76556)

 . (10ذدك 06 اطع اناعمانك) مح رلا ناليس يّقني دو لّقعي هنم يلقملا و

 . برج اميف هؤامو هرزب ةقيتعلا تاّيمحلا نم آدج عفني : (16 187655) تايّمحلا

 .فشرحلا وه :دزركنك ()

 .تاتابنلا نم عون :تشكرب تشك (')

 يلع نب رمع نب فسوي رُمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري . سخرسلا وه :وراد ليك (*)
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نبأ

 .نويمتفألا وه :ثوشك (:)
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 ا

 «يماش اهنمو ءرفصأ يسراف اهنمو ءدوسأ ينامرك اهنم «ةريثك فانصأ نوّمكلا :ةيهاملا

 نمو «عضاوملا رئاس يف دوجوملا وه يطبنلاو .يماشلا نم ىوقأ يسرافلاو «يطبن اهنمو

 لاق . نسوسلا رزب هرزب هبشي يّربلا نمو .ةفارح دشأ يّربلاو .يناتسبو ءّيرب عيمجلا
 دالب يف تبني دقو «يرصملا هدعبو ؛«ينامركلا ةصاخو معطلا بّيط يناتسبلا :"سوديروقسيدا

 سوؤر هلو «جرتهاشلا قروك قّقشم قاقد ةسمخ وأ ةعبرأ هقروو ءربش هلوط بيضق هل «ةريثك

 ةنيدمب ًاريثك تبني «يربلا نومكلا يأ ءنويرغأ نونيموك ىمسي ام نوّمكلا نمو «راغص
 هفرط ىلعو «.ةقّقشم سمخ وأ تاقرو عبرأ هيلع «ةقيقد ربش هلوط قاس هل تابن وهو «نورديقلخ
 طيحي ةلاخنلا وأ رشقلاك ءيش رمتلا يفو رمث اهيف «ةمعان ةريدتسم ةتس وأ ةسمخ راغص سوس

 هيبش يّربلا نوّمكلا نم رخآ سنجو .لولت ىلع تبنيو «يناتسبلا نم ةفارح دشأ هرزبو .رزبلاب
 ءزينوشلاب هيبش رزب اهيف «ةعفترم نورقلاب هيبش راغص قلع نيبناجلا نم هيف جرخيو «يناتسبلاب
 . ماوهلا شهن نم اعفان ناك برش اذإ هرزبو

 .هريغ نم ىوقأ يسرافلاو .يسرافلا نم ىوقأ ينامركلا : رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 اميف ضبق هيفو «فيفجتو عيطقت هيفو .للحيو . حايرلا درطي ةنخسم ةوق هيف :صاوخلا
 ظ . لاقي

 هلوانت نم رثكتسا نإف ءردقب هلامعتساو هذخأ كلذكو .هامص ةئامب هجولا لسغ اذإ :ةنيزلا
 ظ .نوللا رمص

 القاب قيقدو تيزو يط وريقب لمعتسي : (156 5اانهوذ ةسل طع مادكان1ع5) روثبلاو ما روألا

 . لسعو تيز عم وأ «تيزلا عم لب ؛(0:«طئانو) نييثنألا ماروأ ىلع

 .(1طع >هانظل5) تاحارجلا لمدي : (156 ”هان205 380 طع انل6655) حو رقلاو حا رجلا

 . ادج تاحارجلا هب تيسح اذإ نسوسلا رزب هرزب هبشي يذلا يّربلا اصوصخو
 «فاعرلا عطق هنم متشاو لخلاب نومكلا قحس اذإ : (02عومق 06 طع طع30) سأرلا ءاضعأ

 . فنألا يف ةليتف هنم تلخدأ نإ كلذكو

 ةبوهك ىلعو ةرفظلا ىلع رطقيو تيزب طلخيو غضمي دق : (0هنآدع هءوهصو) نيعلا ءاضعأ

 ةطوشكملا لبسلاو برجلا ىلع هقير رطقو «حلملا عم غضم اذإو «عفنيف «نيعلا تحت مدلا
 نسويناف' 8 ةيتاتودلاب مسيو: « ةغمنلا بلجتو:««رصبلا ولحت ىَّربلا ةراصعو ..قنضللا عتم 4 ةرفظلاو
 الف نيعلا رعشل فتنلا تايواك يف ًاضيأ عقي وهو «ناخدلا لعفي امك ةعمدلا بلجيو «ناخدلا يأ

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري .فورعم تابن :نومك )١(

 /١1. « توريب .ةفرعملا
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 . سفنلا رسع م عفن ءاملاب جوزمم لخب يقس اذإ : (1265مزئ24غه هءعدصت) سفنلا ءاضعأ

 . عفان درابلا ناقفخللو «باصتنالا سفن نمو :«سونيلاج» لاق

 امبرو «(01:ءطنات5) ةيصخلا مرو ىلع تيزلاب لمعتسي : (8:>هءادم 0:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 عفنيو «يَربلا اصوصخ ةاصحلا تتفيو ءالقابلا قيقدو تيزلاب لمعتسا امبرو يطوريقب لمعتسا
 خفنلا و «16(2 عممأ5) صغملا نمو .(85عصة0513) مدلا لوب نمو «(5581:عانكال) لوبلا ريطقت نم

 نومكلا :«سفور»لاقو . ةعيبطلا قلطت لسعلا ءامب ةقوحسملا يّربلا ةراصعو . (7561311656©)

 .لوبلا يف ًارارم ردحي يّربلا شيشحو «لقعي لب «قلطي سيلف «ينامركلا امأو «نطبلا لّهسي يطبنلا

 هرزب هبشي يذلا يّربلا ًاصوصخو «ماوهلا شهنل بارشلاب ىقسي :(16 مهن5ه55) مومسلا

 . نسوسلا رزب
 ا

 «ةلجرلاب هقروو هناصغأ هبشت «فورعم تابن رزب ايواركلا :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 نم لاوحألا ةبيرق هتوقو «ليمأ (156 هطههعم 0؟«هاهان:) ةدومكلا ىلإ هقروو هناصغأ نول نأ الإ

 .نوسينألا

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 .نومكلا فطل يف سيلو «فمجيو حايرلا درطي :صاوخلا
 نخخسيو ماعطلا ومط نم ضرعي يذلا (16 ؟هددن# ءيقلا عطقي برش اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . ماعطلا مضهيو ةدعملا

 رثكأ اذإو ءرصبلا ّدحت يتلا لاحكألاو نيعلا ةيودأ يف عقي : (0هداد: ه:عد59)نيعلا ءاضعأ

 - .رصبلا فعضأ هيرش

 .ناقفخلاو قاوفلا نم عفني : (0:عدصم ه؟ طع ءطعذا) ردصلا ءاضعأ

 اكسو لوبلا اًردأ ايرش اذإ هرزبو تابنلا اذه خيبط : (8:ه:ءامص ه2عدمت) ضفنلا ءاضعأ

 اذإو «(اناء:ةلهتد) محرلا عاجوأ نم هب نعفتنا هخيبط يف ءاسنلا نسلج اذإو «ينملا افطقو صغملا

 .هرزب وأ ٌبحلا برش اذإ ناديدلا لتقيو ءاهعلق «ةتبانلا ([26 مذ165) ريساوبلا هب دّمضو هرزب قرحأ
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 «علضم لب «حطرفم ريغ «سدعلا مظع يف كلملا نم رغصأ ّبح مهضعب لاق :ةيهاملا

 معزو .رقبلا هفلتعي «سدعلاو شاملا معط نيب ام همعطو «ةرفصلاو ةربغلا نيب ام هنولو

 نوكي دق هنأو «ةصاخ هنم يّربلا وأ كلملا هنأ يدنعو «لجرفسلا ّبح هبشي هّبح نأ ««يزوخلا»

 ةربغم ةقيقد ةريغص ةشيشح :«سوديروقسيد» لاق .رمحأ نوكي دقو «ليق امك ةرفصلا ىلإ ضيبأ

 . عامقأ يف اهرزبو «قرولا

 . ١1 « توريب .ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام : عجاري غ3(

 .تاتابنلا نم عون :ةنسرك (؟)



 دي فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . ةيناثلا يف سباي ةيناثلا ىلإ ىلوألا يف راح : عبطلا

 ىلإ ةلئاملاو «سمرتلا حالصإك اهحالصإو «ءيدر طلخ اهلو «ةيلاج ةحّبفم :صاوخلا

 ءاذغ وذغتف اهتيضرأ تيقبو اهؤالج لق نيترم تخبط اذإو ءءارمحلا نم ةيئاود لقأ اهنم ضايبلا
 .اسباي

 ©... اهنم ذخّتيو ءنوللا نسحت راثآلاو ءشربلاو فلكلاو قهبلا ىلع دّيج ءالط يه :ةنيزلا.

 *ييككحو دربلا قاقش ىلع ّبص اذإ اهخيبطو «لازهلا ليزيف «ةزوجلاك هنم ليزاهملا ىطعيو قيوس
 . ةينبللا نم عفنتو ءاهأربأ

 . ةصاخ يدثلا ةبالصو «تابالصلا نيلت : (156 5ىءالندود ةهف اطع مادكاناعو) روثبلاو مار وألا

 ةبالص نيلتو ؛(156 09*88) ةفعسلا نم عفنتو «لسعلاب حورقلا يقنت :حورقلاو حارجلا

 . ةيدهشلاو ةّيسرافلا رانلا نم عفنتو ءوضعلاو محلل ةتيمملا حورقلا تابالصو «يدثلا

 . ةظيلغلا ثفن لّهستو «يدثلا ةبالص نم عفنت :ردصلا ءاضعأ

 لخلاب تتل اذإو ةعيبطلا قلطتو «هراردإ ةوقل مدلا لّوبي اهنم راثكإلا :ضفنلا ءاضعأ
 . صغملاو ريحزلا تنكسو «لوبلا رسع تعفن «تبرشو

 . مئاصلا ناسنإلاو «بلكلا بلكلا ةضعو ىعفألا شهن ىلع بارشلاب دّمضت :مومسلا

 . ريثكب ىوقأ هنكل «ريشواجلا لاوحأ يف وه :ةيهاملا

 . ةّوَقب ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . فطلم للحم بيذم : صاوخلا

 طقسيو «(1طء م65565) ثمطلاو (1طءانتضه6) لوبلا ّردي : (5:«هءاقمب هءودصك) ضفنلا ءاضعأ

 . ةيئاملا لاهسإ يف هل ريظن الو هيف هل ريظن ال ةيوق ةوقب نينجلا

 ةنادمرك

 . ءابطألا هحدمي اهّيح :ةيهاملا

 . ([5© طنل©) ةّرملاو ءاملا لّهستو ءًادج لبقلا نّحست : (8:هءءادصب هءوده9 ضفنلا ءاضعأ
 : (”هدتكر وك

 زوج ىّمسي دادغبيو مامحلا ءرخ .هنومسي ةقرلابو ينيط ةنشألاك فيفخ ءيش وه :ةيهاملا

 . مدنج

 . فيعض ّيقرلاو «يربربلا هدوجأ :رايتخالا

 . تبثب سيلو آليلق دّربي هنأ ليقو «ىلوألا يف بطر راح :عبطلا

 )١( تل 118138153 مساب فرعيو :ريشامك .

  (00مامحلا ءرحوهو : مدنكوك .
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 لاطرأ ةرشع ذخأ اذإ هنأ هصاوخ نمو .مدلا عطقي هنأ يعّدا «ةّيفطن هيفو فمجي :صاوخلا
 ابارش كردأ : ءانإلا أر ىطغو :ًاديج ًابرض برضو «هنم ةجلبكو ءام الطر نيثالثو . لسعلا نم

 . هتعاس نم

 .ًادج نّمسم : ةئيزلا

 . (1طع ةمهعصت) ىنملا ىف ديزي : (8201613177 018225) ضفنلا ءاضعأ

 ("”ناروزاك

 .ناوزك اهنومسي سرفلا لهأو ءروثلا ناسل برعلا اهامس ةشيشح هذه : ةيهاملا

 امو كلذ عفانم ركذنو كلذ يف مالكلا رخؤنو . ملا ةلازإو .حيرفتلا هتيصاخ- : صاوخلا

 . ماللا لصف ىف روثلا ناسل انركذ دنع هب قطني

 . يدنهلا ثاغملا وه نوكي نأ دعبي الو ءاندالب ىلإ هبلج رثكي يدنه بشخ :ةيهاملا

 موق معز اميف علخلاو يثولاو ةنيبكلا رمأ يف عفنلا ميظع : (1طعزهز»:5) لصافملا ءاضعأ

 ظ نيبّرجملا نم
 : مشاك .(5) ى

 . ةثلاثلا يف سبيم نخسم هلصأو هرزب : عبطلا

 (1طع ة؛ههتقءط) ةدعملا ىف امّيسال ءخفنلل للحمو مضاه جضنم وه : ءاذغلا ءاضعأ

 0” ظ .اهيوقيو

 ءهرزبو رخل بحو «ناديدلا لهسي هنم مهرد نزو : (18::ه1ءاقتت 01عم55) ضفنلا ءاضعأ

 . ةوقب (1 1611565) ضيحلا ردي

 . لاقي اميف (10 ةاتضع) عسل لك نم عفني : : (1طع مهلكمدق) م ومسلا
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 ةربغلا ىلإ هنول «قرع الو هل قاس ال ريدتسم لصأ وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 نم يهو ًاخوبطمو ًاَئّين ةأمكلا لكأي نم سانلا نمو «ضرألا تحت عيبرلا يف دجوي .نطقلاك

 . معطلا ةميدع يهو ءريسي فطلو ةيئاوه اهيفو «لقأ يئامو ءرثكأ يضرأ رهوج

 راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا .روثلا ناسل وه تابن :ناروزاك )١(

 ١19١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا

 .يمور نادجنا وه تابن : مشاك 6

 ءاهؤام يّذغت «ةبطر ةدراب ءءارحصلا يف ومني ءعذج الو ءهل قرو ال «ءتايرطفلا نم سنج :هأمكلا (6)

 صئاصخ ؟لكأن اذام .رصبلا فعضو نونجلا ىف تعقوأ امبرو .ددسلا دّلوت «نيعلل الحك ضايبلا ولجي
 .14817 :توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا
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 يذلاو ءهبطر نم أدرأ ةسبايو «ةئيدر ةحئار هيف سيل «ءضيبألا يلمرلا هدوجأ :رايتخالا

 لباوتلاو يرملاو تيزلاب خبطي مث «حلمو ءامب نيكسلاب هقيقشتو هريشقت دعب ًالوأ قلسي
 يفو :ناجشألا ةحت تسب ان اضوصخو « رطفلا ةساتحأ ادرار .دوجأ نوكي «تيتلحلاو

 . ةئيدرلا يضارألا

 بارشلا هقايرتو «ءيش هيف هينادي ال ًايوادوس أظيلغ ءاذغ وذغي ًادج ظيلغ :صاوخلا
 .هل معط ال هنكل ؛ءيدر ريغ ظيلغ ءاذغ هنم دّلوت ءءامب خبط مث ءقلس نإو «لباوتلاو فرصلا

 . (1ع مه ةلالوتك) جلافلا هنم فاخي :(126 زهذم15) لصافملا تالآ

 . ةتكسلا هنم فاخي : (0:عومو ه4 طع طعهل) سأ رلا ءاضعأ

 نم ًفارتعاو لَ يبنلا نع ًايورم نيعلا ولجي وه امك هؤام : (0013: هءعده5) نيعلا ءاضعأ

 .هريغو «بيبطلا حيسملا»

 ءيطب (16 هطزت» سوميكلا ظيلغ ةدعملل لقثم ٍذؤم مضهلا ءيطب وه :ءاذغلا ءاضعأ

 . (1ط6 هطالاتع) سوميكلا ءيدرب سيلو : عضوم يف «سونيلاج» لاق . رادحنالا

 (صنقمهنلا ه6 لوبلا رسعو (16 ههانو جنلوقلا ثروي : (8«ءاهم 02259 ضفنلا ءاضعأ

. 1151221102( 

 لعجي ةراح ةفيرح يهو ءربكلا ريغ ءاثقلاك ىرخأ ةرمث هلو «لصأ هلو «ةرمث وه :ةيهاملا

 نأ ىلإ مفلل رثبم يمزلق عون هنمو ,فيرح ّرم هلصأو «لدرخلاك نايلغلا نم هظفحيف ءريصعلا يف
 . (156 عدص) ةثللا مرويو طفني

 .هلصأ روشق هيف ام عفنأ :رايتخالا

 . ةيناثلا يف هسبيو هعيمج ٌّرحو ءّرحأ ةراحلا دالبلا يف نئاكلا : عبطلا

 ةرارم هروشق يف ءحّتفم قنم فطلُم عطقم هلصأو .ءالج حّبفم للحم وه :صاوخلا

 .هسباي نم ىذغأ هبطرو «حلم اذإ اميس ال «ليلق هترمث ءاذغو . .ضبقو ةفارحو

 «تابالصلاو ريزانخلل للحم هلصأ : 156 5:كاتصعذ ةهل طع مانكأانل5) ر وثبلاو ما ر وألا

 فالاتل هو روع لقر نديرت ريك اه تاكل
 تاحارجلا ىلع عضو اذإ هلصأ روشق : (156 011205 220 اطع 1216655) حورقلاو حارجلا

 . ةعفنملا مظعأ اهعفن ءةخسولاو (064211خعمدصأ هاد805) ةثيبخلا

 (5612662) اسنلا قرعل عفان هلصأر وشق : (1865مأ12غ059 220 اطع ءطعقأ 018ق5) لصافملا تالآ

 (1طع م3:2]آل5أ5) جلافلا ني عفنيو ءادج هعفنيف «هريصعب نقتحي دقو «(©00:218ن8) كرولا عاجوأو

 ضراعلا (1ط6 لء[ه:مقانهه) كتهلا نم عفني كلذلو «ضبقلا نم هيف ءامب ءاضعألا دشيو ءردخلاو

 .اهطاسوأو ةلضعلا سوؤر يف

 (1طع طتصما1) ةيوطرلا بلجيف ٠ غضمي هلصأر وشق : (0:عوم5 04 طع طعق0) سأ رلا ءاضعأ

 روشق ىلع ضعي دقو ءاهناديدل نذألا يف رطقت هتراصعو .هيف درابلا عجولا نكسيو «سأرلا نم
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 وأ هيف خبط لخب ةضمضملا كلذكو «هقرو وأ أابطر ناك اذإ اظرويضختو ( عفنيف ءملألا ّنسلاب هلصأ

 . لخب ةرمو «بارشب ةّرم وأ ء«بارشب
 باحصأ هنم ح ولمملا عفني : (8 هومز: هد ةصل اطع ءطع5دأ 0عمم5)ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . (1ع 65502(25) وبرلا

 .هوحنو ريعشلا قيقدب ًاداّمضو ًابورشم هتبالصو لاحطلل ءيش عفنأ :ءاذغلا ءاضعأ
 هبقعيف ةيوادوس ةظيلغ ةدام (1طع 5م1ءءه) لاحطلا نم غرفتسي ام اريثكو ؛«هلصأ رشق ًاصوصخو

 ظ . ةيفاعلا

 «(1طع ةططع0756ه5) ثمطلا ٌرديو « اظيلغ اماكن الماش لهسي : (18:0:61359 01عد75) ضفنلا ءاضعأ

 هابلا يف ديزيو (156 م1165) ريساوبلا نم عفنيو «يعملا يف ناديدلاو تاّيحلا لتقيو

 . قلطم ماعطلا لبق هنم حلمملا و ء(1طع ةمطعمل1513)

 . دّيج قايرت وه : (1طع م015085) مومسلا

 ةياغ ًادج زّرحم هنأ الإ .ةيلكلا مظع يف عمتجي ززلم ةأمكلا سنج نم ءيش :ةيهاملا

 رهنلا ءارو امم اندالب ىف رثكي ادج ذيذل رطفلاو «ةأمكلا تابن «لامرلا ىف تبني دق «زيزاحتلا

 ةامنكلا اعط ىلإ يحتم نييف اذإو «ةامكلاو رطقلا# فنا دعنا ةيقاةنأ اعلي عل ءاشبا ناسارخو
 . ةوالحلا ىلإ اريسي برضأ ناك

 ةسوبي عم ةبيرغ ةبوطر نم ولخي الو «رطفلاو ةأمكلا رئاس درب نود دراب وهو :عبطلا

 .ةرخوتج

 .ئفطم ظيلغ وه : صاوخلا

 ظ :نيلرك
 ءاملا برقبو .هسفن ءاملا يف تبني ام هنمو ؛ يناتسب هنمو « يّرب هنمو « يلبج هنم : : ةيهاملا

 فوجأ «يناتسبلا نم مظعأ نوينرمس ىمسي عونذنمو «يناتسبلا ةّوقك هتّوقو «يناتسبلا نم مظعأ
 ؛نويلاسارطف يلبج لك سيلو «هريغ هنمو «يمور هنمف «دالبلاب فلتخي دقو «ضايبلا ىلإ قاسلا
 وهو «يلبجلا سفركلا اهنمف «ةريثك فانصأ سفركلا :«سوديروقسيد» لاق . يرخص كلذ لب

 سوؤرب ةهيبش سوؤر اهيلع نابضق هلصأ لوحو «قيقد هلصأو ءربش هلوط قاس هل تابن

 روخص يف تبني دقو «ةحئارلا ةبيط ةفيرح ةليطتسم هترمثو ءاهنم ٌقدأ اهنأ الإ ءشاخشخلا .
 رع اذهب نأ ةليرنأ يقيس سلو« ةززام اتاركلاو اييوش ادإاهلئمأو رمت ةزقو: ٠ ةيلبج جكامأر
 هرزبو . ةيرخص نكامأ يف تبني «نويلاسأ رطف وهو يرخصلا سفركلا اهنمو . يرخصلا سفّركلا
 نمو «ميظعلا سفركلا اهنمو .هنم ةفارح ٌدشأو «هنم ةحئار بيطأ هنأ ريغ «هاوخنانلا رزب لثم

 «يناتسبلا سفركلا نم مظعأ نوينرمسلاو «نوينرمس هنأ ْنظي الو «نوينرمس هيمسي نم سانلا

 قرو نم عسوأ هقروو ءًاطوطخ هيف ّنأك معان ليوط فوجأ قاس هلو ءوه ام ضايبلا ىلإ هنولو

 نولو .رهز اهنم رهظيو ,.جسفنب سوؤر لثم هلو «ةرمحلا ىلإ ريسي ليم هقرو يفو «يناتسبلا
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 سيل معطلا ٍبّيط ةحئارلا بّيط ضيبأ هلصأو «ةحئار هيف فيرح تمصم ليطتسم دوسأ هرزب
 اهلاوطأب هنم ةقلغم اهنأك «ةريثك لوصأ هلصأ ىلعو «ناتسربط لابج فلخب هنم انأ تيأرو « ظيلغب
 ميكحلا لاق امك روفاكلا ءام ةحئارك ةحئار هنم تحافو .فصقت هتكعد اذإ هظلغلو .رذجلاك
 لامعتساك هلكأ لمعتسيو «ماجآلا دنعو رجشلاب ةللظملا عضاوملا يف تبني :؟سوديروقسيدا
 نوينرمس ىمسي سفركلا نم رخآ فنصو ًائينو ًاخوبطم هلصأ لكؤي دقو «يناتسبلا سفركلا
 «سفركلا قاسب هيبش قاس هل ءرسام لبج ىف ًاريثك تبنيو «برقأ ةيودألا ةعيبط ىلإ وهو «يربلا

 .«جراخ ىلإ نحنم وه هقرو نم ضرألا يلي امو «سفركلا قرو نم عسوأ قروو ةريثك ٍبَعُش هيف
 .ةيودألا معط لثم هقرو معطو . ةحئارلا بّيط بلص وهو «ديلاب قبدت ةريسي ةبوطر قرولا يفو

 بنركلا رزبك ريدتسم رزب هلو «ثبشلا ليلكإب هيبش ليلكإ قاسلا ىلعو عوه ام ةرفصلا ىلإ هنولو

 عذلي «ءاملا ريثكب سيل ةحئارلا بِّيط فيرح لصأ هلو ّرملا ةحئارك هتحئار ؛«فيرح دوسأ
 .«لولت ىلعو ةيرخص عّضاوم يف تبنيو «ضايبلا ىلإ رفصأ هلخادو ء«دوسأ هرشق رهاظ «كنحلا

 . لكؤيو حلملاب هقرو لمعي دقو «ةنخسم هعرفو هلصأ ةّوقو

 . يلبجلا يمورلا هارقأ :رايتخالا

 ردو د وواكملا «سفور» لاق .ةسوبيلا ةيناثو ةرارحلا لوأ يف وه : عبطلا

 فانتا نسما
 «ملؤم حّرقم يّربلاو «عاجوألل نكسم قّرعم ددسلا حّبفم خفنلا للحم :صاوخلاو لاعفألا

 .رورحملل قفوأ هاّبّرمو

 يناتسبلاو «دربلا قاقشو (156 3515) ليلآثلاو رافظألا قيقشتلو بلعتلا ءادل يّربلا :ةنيزلا

 .ادج ةهكنلا بّيبطي

 (1طع مطلععم» ةيمغلبلا ما روألا للحي : طع ودءالتصود ةمم طع مانكننلء5) روثبلاو ما روألا

 .نوينرمسب ةفورعملا اصوصخ ةراحلاو ةبلصلاو «ءادتبالا يف 5ت:ءالذق5)

 نم عفني كلذلو هب دمض اذإ حّرقي يّربلا : ( 156 ههانسلك ةه4 طع انلهع55) حورقلاو حارجلا
 نوينرمس ًاصوصخ «متخنت نأ ىلإ تاحارجلا نمو (16 ةهه»ه:5) ءابوقلاو (16 1:هم) برجلا
 . ىّرِملا

 . (508ان2) اسنلا قرع هئازجأ عيمج قفاوي نوينرمس : (01505]156) لصافملا تالآ

 رن عرصلا جّيهي د (8مأ16مقإل) عرصلل ءيدر : (0عوصسم هأ طع طغقمل) سأ رلا ءاضعأ

 .اهتّفي هنكل ّنسلا عجو عفني ةبقرلا نم هلصأ قيلعت نإ : ليق «نيعورصملا

 . نيعلا عاجوأ ةدمضأ يف لخدي يناتسبلا سفركلا : (0ءان135 08385) نيعلا ءاضعأ

 وبرلا عفنيو «ٌنوينرمس اصوصخو لاعسلا نم عفني : (0عدص5 هأ طع طعفا) ردصلا ءاضعأ

 .ةراحلا يدثلا ماروأ ةدمضأ نم سفركلاو ؛هرسعو سفنلا قيضو

 ماضهنالا عيرسب سيلو هليلحتب ء ءاشجلا كّرحيو «لاحطلاو دبكلا عفني : : ءاذغلا ءاضعأ
 عفان هفانصأ عيمج نإ :موق لاف .ىلقي نأ لإ «ةئيقتو ةيثغت سفركلا رزب يفو .رادحنالاو

 "4م ١ بطلا ىف نوناقلا
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 يف هثكم لوطي هنم ءينلاو «ةراح ةئيدر تابوطر اهيلإ بلجي دق لب ال :«سفور» لوقيو .ةدعملل
 نأ حلصي امم هنإ :«سونيلاج» لاقو .(16 ة:هةءط) ةدعملل دوجأ يمورلا نأ الإ ( ينغيو ةدعملا

 نم عفني هرزبو «قفاوم ماعط دعب هلوانت نوكي نأو «ٌسخلا درب لّدعي هنإف ءسخلا عم لكؤي
 . اهنخسي دو (116 11762) دبكلا يمني دو (1طع ل2هموإل) ءاقستسالا

 ءيدر «(126 262565) ثمطلاو (1طءانكه6) لوبلا ردي : (18:هدءاقص' هىعقهق) ضفنلا ءاضعأ

 هفانصأ عيمج محرلاو ةناثملاو ةيلكلا يقنيو «نينجلا طقسأ ةأرملا هتلمتحا نإو «ىلابحلل

 عفان سفركلاو .ةاصحلا تفي ّيلبجلاو «قالطإ هلصأ يفو «قلطمب هقروو هرزب سيلو «هئازجأو

 اذإ هفيرح ةبوطر محرلا ألميو «يّربلا نوينرمس ًاصوصخ ؛ةميشملا جرخيو «لوبلا رسع نم
 هلوانت نم ةعضرملا عنمت نأ بجي هنإ :اولاق ىتح هابلا جحّيهي سفركلا :مهضعب لاق .هلكأ نمدأ

 (آ156 ةيلكلاو (156 618046 ةناثملاو نولوقل دّيج يمورلاو .ةوهشلا ناجيهل اهنبل دسفي الثل

 . (186 لعمموإ) ءاقستسالل ةصاخ برشيو «ةدعقملا يف ضراعلا خفنلا نكسيو « ععم6531 ةنآع)

 . ىمحلا راودأ يف عفان : (1طع ![هبعيو) تايمحلا

 برش اذإو «ماوهلا شهن قفاو يّربلا نوينرمس لصأ برش اذإو : (15ع م015025) مومسلا

 .جنسادرملا برش نمو ماوهلا شهن نم عفنيو «ةلاتقلا ةيودألا نم عفن هلوصأ عم هخيبطب يناتسبلا

 تعسل اذإو «ّمسلا برش دعب هب أيقي سدعلا عم سفركلا خيبطو «تاقايرتلا طالخأ يف عقيو
 .رمألا هب دتشا هلكآ برقعلا

 : ةيلك

 فورعم :ةيهاملا

 . يدجلا ةيرلك ءاذغ اهدمحأ :رايتخالا

 . سبيلا ىلإ لدتعم : عبطلا

 . يدجلا ةيلك هدمحأو ءيدر اهطلخ :صاوخلا

 .رادحنالا ءيطب مهز «ماضهنالا رسع : ءاذغلا ءاضعأ

 ظ : شرك
 داج نإو ءاشحألا نم هلكاشي ام كلذكو «سوميكلا ءيدر ءاذغلا ليلق :صاوخلا

 اصوصخو ءءاذغ لضفأ تناك تمضهنا اذإ ريطلا نوطب نكل «ةئرلا نم ءاذغ رثكأ اهنكل ءاهمضه

 .زوولاو جاجدلا

 . ماضهنالا ءيطب : ءاذغلا ءاضعأ

 :ديك

 جاجدلاو ءنّمسملا طبلا دبك هحلصأو .«ظيلغ دابكألا نع دّلوتملا مدلا :صاوخلا

 : «نمسملا

 نمإ تشكي _سبكلا ًاصوصخو  زعاملا دبك : (©:عدصت هز طع طعدمل) سأرلا ءاضعأ

 .اهعجو نكسي ةلكأتملا نانسألا ىلع ةغزولا دبكو ءعرصلا بحاص عرص لكأ اذإو ءعورصملا



 هلا فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 اهتحرطف انأ اَمأ :«سونيلاج» لاق .اهلك دبكلا عاجوأ نم عفني بئذلا دبك :نيعلا ءاضعأ
 يف كولسلا ةئيطب (15611765) دبكلاو ءاهنم يلاخلا ىلع عفن ةدايز اهل دجأ ملف .«تفاغلا ءاود يف
 .نّمسملا ّطبلا دبك الإ قورعلا

 نم عزفلا عنمي هنأ اوركذ دقو .هضوضعمل عفنيف ننس يلكلا بلكلا ديك مومسلا
 . ىرخأ تاجالعب ًاضيأ اوجلوع اوناكو «مهنم موق كلذب شاع دقو ؛ءاملا
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 . لوقبلا نم عون وهو .فورعم : ةيهاملا

 راح هتلمجو «يناتسبلا نم سبيأو نخسأ ىَربلاو «قرولا نم بطرأ بنركلا لصأ : عبطلا
 مآ ئّربلاو .ءاملا بنرك هنمو «ىّرب هنمو «يناتسب هنم بنركلاو . ةيناثلا يف سباي ىلوألا ىف
 :ءاذغلا ظيلغ طيبتقلاو ءبّيط نامرلا ءامب بنركلا لصأ خيبطو :ءاذغ نوكي نأ نم دعبأو ّدحأو
 .يحيرلاك القتنم نوكي الو .عجوأو بنجلاو ةرسلا يحاون ىلإ خفنو لحني مل اذإ مدلل ظلغم
 2 يفو .رحبلا لحاوس يف تبني . يربلا بنركلا يأ ابرعأ يسمرف نأ ؛سوديروقسيد» لاق
 رثكأو افا دشأ هنأ ويغ « يناتسبلا بنركلاب هيبش وهو «ةمئاق اهيف تبنت يتلا اهيحاونو ؛ةيلاع
 بنركلا نم رخآ فنصو .ةهمعط باطو الح نامرلا ءامب هبلق قلس اذإو ءرم وهو ءابغو

 لوصأو . جرحدملا دنوارزلا قروب هيبش لاوط هقروو .يناتسبلا نم هبشلا ديعب وهو .يبرغملا
 نم رهظي ام لثم ىلع بنركلا قاس نم اهعضومو ءراغص رمح نابضق يه هلاصتإ اهب يتلا قرولا
 لك اذا .ةرارم نم ريسي ءيش عم ةحولملا ىلإ لئام همعط ؛ ءريثكب سيل نبل هلو .«بالبللا قرو

 , نطيلا نوسأ انوطم
 «لّوألا ءاملا هنع ٌبصو «خبط اذإ اصوصخ .فُجي نّيلم جضنم وه :صاوخلاو لاعفألا

 ءاذغ نم بطرأ ريسي هؤاذغو .عاجوألا نيكست ةيصاخ هلو .فيفجتلا يوق هنابضق دامرو
 .اليلق داج جاجدو نيمس مطب خبط اذإو .ءيدر هعمدو . سدعلا

 حيفيب يناسباو يرحبلاو يَربلا : 106 51و دهرا 2 رقانإكا) روثبلاو ماروألا
 «قيوس عم وأ .هدحو هب دمضيو :ًامغاث اق: قذ اذإ يناتسبلا وأ ىيّربلا بنركلا فروو «تابالصلا
 . ىرشلاو ةرمحلا نمو (16 5«+الندع ماطلءو) ةيمغلبلا ماروألا نمو راح مرو لك نم عفن

 ضايبب لعجيو «ةئيبخلا يعس عنميو لمدي : (156 ههانسلك 220 طع انأ0615) حورقلاو حارجلا
 . يسرافلا رانلا علق حلملاب طلخ اذإو «حّرقتملا برجلا عفني ةنيو «قيرخلا ىلع ضيبلا

 سرقنلا ىلع ةبلحلا عم لعجي دقو .ةشعرلا نم عفني : : (1طع زماطأك) لصافملا تالآ

 ةيلحلا قيقدب طلخ اذإو «(1طعسمانوم) لصافملا عاجوأ ىلع هخيبط لطنيو .(156 عمانأ)
 . لصافملا عجوو سرقنلا نم نم عمن هب دمضيو .لحو

 زازحلا نم عفنيو ءركسلاب ئطبي هرزبو هخيبط : (0:عدسك 0 اطع 2630) سأرلا ءاضعأ

 .لمجلا بنرك وه :بنركلا )١(



 فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا دفن

 مونم وهو «ناسللا فيفجت هصاوخ نمو «سأرلا ىّقن هتراصعب طعتسا اذإو «(16 انعطود)

 . هجولا يقنيو

 يف عقي هنأ عم (10ةي!صعوك 01 طع ةنوطغ) رصبلا ملظي : (06هد131 0ءمد25) نيعلا ءاضعأ

 . رصبلا فعض نم عفن بنركلا لكأ نإ :«سوديروقسيد» لاقو «لاحكألا

 عفني لخلا نهد عم هخيبط وأ هريصعب رغ رْغَتي : (02عدس5 01 طع هطعوا) ردصلا ءاضعأ

 . عطقنملا توصلا حلصأ هؤام ٌصُمو غضُم اذإو ءتوصلا يمصي هلكأو «قيناوخلا

 (1طع ناقريلاو (1طع ةماهعد) لاحطلا نم عفان «ٌذيبنلاب هريصع ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 ءيدر فيصلا يف تبني يذلا بنركلا :«سوديروقسيد» لاق .مضهلا ءيطب هضيب ءةهعمنق)

 اذإو ءأدرأ ناك .ءاملاو حلملاب لمع نإو .ةدعملل دوجأ بنركلا بلقو «(156 5:ههصةءط) ةدعملل

 .نيلوحطملا عفن لخلاب اعين قرولا لكأ

 «ناديدلا لتقي سمرتلا ءامب هرزبو «ثمطلاو لولا ٌردي : (8>هءامصب هرودمك) ضفنلا ءاضعأ

 هلصأ دامرو « ينملا دسفأ عامجلا دعب هرزب لمتحا اذإو ءاضيأ (16 مع25653) ثمطلا ٌردي هحاّمفو

 «لهسيو ةعيبطلا نّيلي كلذلف «ةرارمو ةحولم ىلإ يرحبلا بنركلاو (7طء ههاهاناان5) ةاصحلا تّئفي

 فلس قس : «سوديروقسيد» لاق . ءالط راحلا صغملل عفان هقرو «نيمسلا محللاب ًاصوصخو

 طلخ اذإ بنركلا ةراصعو .نطبلا كسمأ لووُنتو ءامب نيترم قلس نإو «نطبلا لهسأ لكأو ٌةفيفخ

 هتلمتحاو ةجزرف هنم لمع اذإ هرهزو «نطبلا لهسأ نورطنو اسريإلا ىمسملا نسوسلا لصأ اهب

 :هوخلا لق ةضرتخ 1, ةطاح رعت تي يدرك نزور. اهنلوي ىف اه لاق« لمحلا دعباةارغلا
 نم عفان وهو «ىعفألا ةعسل نم عفنت بارشلا عم هتراصع :«سوديروقسيد» لاق : مومسلا

 . تاقايرتلا طالخأ يف عقي يرصملا بنركلا رزبو «بِلكلا ٍبْلَكلا ةّضع

 : "تارك

 لصألا وذ وهو يماشلا اهدحأ : فانصأ ةثالث ثاّركلا نإ : «سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 هيفو «يماشلا نم ةفارح دشأ وهو ؛ يطبنلا يناثلاو .ًادج سوميكلا ءيدر يماشلاف ؛«يلصبلا

 نم ادرأ وهز ء«طرقلاب فورعملاوهو «يّربلا ثلاثلاو .مدلا عطقي كلذلو « ضبق نم ءيش

 . تاجلاعملا يف لخدي يطبنلاو «ماعطلاب هنم ءاودلاب هبشأ وهو ءلّوألا

 .ادرأ وه كلذلو < نسيأو ٌرحأ يّربلاو «.ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . ىوشلاو ليلاتلا! تهدي قابلا عم يماشلا :صاوخلا

 ةثيبخلا حورقلل عفان حلملا عم يماشلا : (156 هاتهلك حسم طع نلععتو) حورقلاو حارجلا

 : ماروألا رجف لخلا عم يطبنلاب دمضت اذإو « يدثلا حورقل هنم يربلاو «(3421:عصهسأ ان16655)

 رخبيو (15ء طةءمصهىطنصنه) فاعرلا عطقي : (1طع 5ءالتس عد 220 طق ماتكأان165) سأ رلا ءاضعأ

 راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق ءباشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري .لكؤي تابن :ثارك )١(

 . 80١ ةيناثلا ةعبطلا «توريب ةيملعلا بتكلا



 قالا فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 :ةئيدر امالحأ لّيخي عّدصم هلكأو .هطقسيو دودلا لتقيف ءدود اهيف يتلا ّنسلل نارطقلا عم هرزبب
 ءاهحلقيو نانسأآلاو ةَّنللا دسفي امم وهو «ةعجولا نذألل رمخ لخو درو نهد عم هدامرو

 نذألا يف رطقو ءدرولا نهد وأ «نبللا ردنكلاب طلخو هؤام ذخأ اذإ يطبنلاو . يماشلا اصوصخو

 . اهيف ضراعلا نينطلاو اهّيودو اهعاجوأ نم عفن «(156 63
 . (1021صععو ذه طع ءزلع) نيعلا يف ةملظ ثدحي :(0013: 0:8255) نيعلا ءاضعأ

 ةدام نم نئاكلا (156 ةقاطت28) وبرلل ريعشلا ءام عم : (1 655153101 068805) سفنلا ءاضعأ

 نم ىطعيو ءاهجضنيو ةئرلا ماروأ نم عفنيو «لسعلا عم ًاصوصخو ,يطبنلا اصوصخو ؛ةظيلغ
 . ةئرلا ةبصق عفني ائين لكأ اذإو «مدلا ثفنل سآلا بح هلثم عم نامهرد هرزب

 .هنم عذلأو .دحأو ّرمأ هنأل ,يناتسبلا نم أدرأ .ةدعملل ءيدر ىيّربلا :ءاذغلا ءاضعأ

 «ضماحلا ءاشجلا عطقي هنإ :«سفور».لاق ءهاذأو ءهخفن فخيل نيءامب قلسي َحاَفن هلك ثاّركلاو

 . مضهلا ءيطب ةلمجلاب وهو

 اميس ال (156 0عم565) ثمطلاو (1ء نتهع) لوبلا ردي : (8:>هءءاشع هءودمك) ضفنلا ءاضعأ

 ًالوكأم ةقولسم (156 ما!5) ريساوبلا عفنيو «نيتحرقلا ةيلكلاو ةناثملاب ناّرضيو يّربلاو يطبنلا
 :ةدعقملا مدو ريحزلل سآلا ّبح عم ىلقي هرزبو .ًاولقم هرزب كلذكو «هابلا كّرحيو ءاداّمضو
 هلوصأ خبطو ءاهيف ةبالصلاو محرلا مامضنا نم مفان وهو «ءامب هقرو خيبط يف سلجيو
 ةسباي هتراصعو . (15ع همأ1©) جنلوقلل عفان ١ جريس وأ .زوللا نهدو .مطرقلا نهدب « ةجابديفسا

 نم رك .(1طع نيتسمع) لوبلاو .(1طع طعم565) ثمطلا ردي يّربلاو .مدلا لهسي ام ةلمج نم

 .رخآلا

 . شوهنلل نطارقلا ءام عم هتراصع : (1طع م015025) مومسلا

 :©90ربدك

 ةيضرأ اهيف بلاغلاو «ةبكرم اهتّوقو «ةسباي اهنمو «ةبطر اهنم :«سونيلاج» لاق :ةيهاملا
 ؛ةّنبلا ةرتاف ريغ ةدراب اهيف ةيئاملا نأ يدنعو «ضبق نم ةريسي ةصوفع اهيفو «ةرتاف ةيئامو «ةرم

 لاق دقو .اهل هتقرافم عرسي ةطلاخم اهطلاخي راح فيطل رهوج ببسب نوكي نأ الإ مهللا

 دهش دقو لوقأ + سوديروتسيللا ةدئاعم #:ىوكلا نه ةربلا فت« نسوتملا نإ اضيأ 4 نينخا

 .امهريغو «سيناغاكرا#و «سفور# اهدربب

 .ةثلاثلا يف لب ««جيرج نبا دنع ةيناثلا يف سباي «ةثلاثلا ىلإ ىلوألا رخآ يف دراب : عبطلا

 «نيخستلا ىلإ ليم اهعيمج يف :«سونيلاج» لاق .ريسي نيخست ىلإ ةلئام ةسبايلا نأ يدنعو
 راثكالا نوكي نأ بجي نكي مل الإو «برشلا دنع ىقبي الو لّلحتي فيطل هيف رهوجل كلذ ىسعف
 .ديربتلاب التاق هتراصع نم

 .ديدش نابرض لك نكسي نبللا عم هتراصعو .ريدختو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 )١( «توريب ءةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19917.



 فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ها

 عمو «ةراحلا ماروألا نم عملي : (1طع ةى:ءالتم عد ةصل طع ماندن1ع5) روثبلاو ماروألا

 القابلا قيقد عمو «يسرافلا رانلاو ىرشلل تيزلاو لسعلا عمو ءدرولا نهدو لخلاو جابديفسالا
 للحت تناك اذإ :«سونيلاج» لاق هتراصع اهب طلخ اذإو ءريزانخلل صمحلا قيقد وأ قيوسلا وأ

 ًاصاوغ افيطل ًارهوج هيف نأل وأ «هتيصاخل هل لاقي نأ نكمي دقو «ةدراب نوكت فيكف ريزانخلا

 لعافلا يقبو ةعرسلاب راحلا للحت برش اذإ هنكل «درابلا رهوجلا صوغي الو ءصوغيو ذفني
 . يمغلب وأ يوادوس طلخل ةطلاخم تناك وأ درب دق ام الإ ةرمحلا نم فشي ملو :لاقو «درابلا

 يمغلب وأ يرارم راخب نع نئاكلا راودلا نم عفني : (0:عدصد ه1 طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 ماعط يف لعجي كلذلو «سأرلا نم راخبلا عنم هتيصاخو . كلذ نم نئاكلا (8من1ءم:ز) عرصلاو

 عنميو موني هبطرو «نهذلا طلخي  هسبايو هبطر  هنم راثكإلاو .ةدعملا راخب نم عورصملا

 ظ . عالقلا نم عفني ةبطر ةراصعب ةضمضملاو هسباي رورذو «فاعرلا

 يف نايرضلا كسي ءأروطق اهتراصعو رصبلا ةملظ لاو : (0هن]1د: هءعدمك) نيعلا ءاضعأ ٠

 هل ناليس عنم اهقروب دمض اذإو «ءاسنلا نبل عم ًاصوصخ . (1طعمططنسع ذه طع ءزلع) نيعلا

 . نيعلا ىلإ (101مع ه؛ طع مصقأاعم)

 نيمهرد نزو هنم ىقسي «ءراحلا ناقفمخلا نم عفني : (165مز05[52إ7 ه1 عقهك) سفنلا ءاضعأ

 مك ع حل ناينلا ءاعت
 5 ءاهيلقم ءيقلا عنميو ةرورحملا ةدعملا يّوقيو مضهلا ءيطب :ءاذغلا ءاضعأ

 . هتكرحو راخبلا اهعنميف كلذك ناك نإو «ماعطلا دعب ضماحلا ءاشجلا نكست ٠

 لهسي جتخبيملاب هرزب نإ :ليقو 107 هرزب لقعي : (185:ه:ءاد:9 ه:عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 رسكي هسبايو هبطرو «ةراحلا نييثنألا ماروأل عفان تيزلاو لسعلا عم ةبطرلا ةربزكلاو «تاّيحلا

 . (1طع ةمععم) ينملا ففجيو «(156 يوعانم») ظاعنإلاو (1طع مط هلن512) هابلا ةّوق

 ملا ثروي نأب تلتق «قاوأ عبرأ نم بيرق اهنم برش اذإ هتراصع : (1826 م015085) مومسلا

 .هةنه رثكتس نأ ةلمجلاب بجي الو (1طع ةزصعمم©) يشغلاو (1طع ععتع#

 .ء 3

 ا ديدش مجحلا ريبك دورمأ هاش هل لاقي َعْوَن اندالب يفو «ةيئامو ةيضرأ هيف :ةيهاملا

 ظلغل ال «دومجلل رّسكتي دماج دوقعم ركس ءام هنأكو «فشم هنأك «نوللا نسح ةرشقلا قيقر

 هيف ةرضم ال امم اذهو «لحمضا ضرألا ىلإ هترجش نع طقس اذإ 0يلا ءرهوجلا

 لدتعم دورمأ هاشلا ؛ةيناثلا ىف سباي ىلوألا ىف دراب ىنيصلاب فورعملا يرثمكلا : عبطلا

57 

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري .ةفورعم ةهكاف :ىرثمكلا )١(

 . 1 1/ « توريب .ةفرعملا



 هه فاكلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ولجي دقو «داوملا سبح تاداّمض يف لخدي ضباق هفانصأ عيمج :صاوخلاو لاعفألا
 دورمأ هاشلاب فورعملا امأو .«سفور» هلوقي ام ىلع حافتلا طلخ نم دمحأو رثكأ هطلخو ريس
 ظ . ادج (156 ءطؤتتت6) سوميكلا نسح ةعيبطلل نّيلم وهف .اهريغ نود ناسارخ دالب يف

 ةصاخ (156 ههانه05) تاحا رجلا لمدي : (156 ههانه05 304 اع انأءع55) حو رقلاو حا رجلا

 :هفقفجيملا يّربلا

 ةدعملا يوقي ةصاخ ينيصلا و .(1طع ة(هرسةعط) ةدعملا غبدي وهو :ءاذغلا ءاضعأ

 . (؟ط6 زءءالونب طناع) ءارفصلا نكسيو شطعلا عطقي رو ء(1طع ة(مدمةعط)

 ِى رثمكلا ىفو «هنم ني دجدلا انف وصخ نطبلا لقعي : (8:هءعاقتإل 058385) ضفنلا ءاضعأ

 ةرملل عفان 5 .هيوافألاب لسعلا ءام هدعب برشي نأ بجيف طع همانع) جنلوقلا ثادحإ ةصاخ
 | . (1طع ز:ءا1و» طتلع) ةيوا رفصلا

 اذإو .ءرطفلا جالع حجضنلا ءيطبلا هنم ضبقلا ديدشلا ع رذلا دامر : (1ط6 م015085) مومسلا

 .هررض لق يرثتكلا عم رطفلا اذه خبط
 ارت

 . لوضفلا ليلق دومحم هنكل . ظيلغ ريغ ًاجزل ًاسوميك دّلوي :صاوخلاو لاعفألا
 . ريعشلا كشك عم ًاصوصخ «راحلا لاعسلا نم عفني : (0عوصق هأ طع ءطوو0) ردصلا ءاضعأ

 ىلع ليلدلاو .؛هظيلغ ريغ هجزل (156 هطإلتت©) سوميملا دّيج مضهلا حلاص : ءاذغلا ءاضعأ

 .ريزغ ريغ هؤاذغ ّنكل «خبطلا يف هتيرهتو ءهوبر ةعرس ؛همضه ةدوج
 ) .هيف يتلا ةجوزللاب قلطي : (8:>هءءاقص' 01عدهك) ضفنلا ءاضعأ

 : بلك
 رعشلا تابن هعنمو هنبل عفن نم ىعدي يذلاو .ليلآثلا ىلع لمعتسي بلكلا لوب :ةنيزلا

 . عضاوم يف ؛سونيلاج» معز ام ىلع لطاب فوتنملا
 رتعشلا تابن عنمي بلكلا مد ّنأ :لوقي نم لوق بذكي «سونيلاج» :ءاذغلا ءاضعأ

 .فوتنملا

 جرخي همد نإ :لوقي نم لوق بذكي «سونيلاج» : (859[15:056 01عقضك) ضفنلا ءاضعأ

 . نينجلا

 ولا ماهسلا ٌمسلو هشوهنل بلكلا بلكلا مد : (156 م0ه15085) مومسلا

 :مرك

 .مركلا ةلبحل ام لثم لاوط نابضق هل يلبجلاو يّربلا مركلا :«سوديروقسيد" لاق :ةيهاملا

 دنع ٌرمحي ديقانعلاك هرمثو «يرعش هرهزو «ضرعأ لب «يناتسبلا بلعثلا بنع قروك هقروو
 .تبني ام لّوأ هقرو لكؤيو «جرحدم هّبحو .جضنلا

 ' .باودلا نم ةبكرلا نود ام وهو «مداقم» وأ «عراوك» ةيماعلاب فرعي ام وهو :عارك )010



 ماللا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ه1

 هيف سيل نكل ءدرولا نهدك مركلا نهدو «ةيواكلا ةيودألا يف عقي هنابضق دامر : صاوخلا

 .ضبقلا ديدش يّربلا حاَقُفو ءنّحسم نكسم ريصعلا نهدو ةفاطل

 .«فيعض يلهألاو «شمنلاو فلكلل لاج يّربلا مركلاو ةيلمنلا ليلآثلا ىلع هتعمد :ةنيزلا

 هيما هناصغأ ىلع ذخؤي ام ةصاخو «تيزلا عم رعشلا هتعمد تقلخ امبر هنم يّربلاو

 .اهلك ناهدألا ىوقأ هنهدو «لامعتسالا

 مرو عنمت يربلا مركلا ةرمثو ؛«يباوقلاو برجلل ةديج مركلا ةعمدو :حورقلاو حارجلا

 . تاجارخلا

 خدش ىلع تيزلاب هنابضق دامرو ءبصعلا ءاوتلال لخلا عم هريجث دامر : لصافملا تالآ

 لضعلا عاجوأل دّيج ريصعلا نهدو . ةطقسلل هدامر ءام برشي دقو «لصافملا ءاخرتساو « لضعلا

 . (1ء 2( عانع) ءايعالاو (1طع هعرتتع5د مدت») بصعلاو (324ا15ء165 مهته5)

 يّربلا ضيبألاو دوسألا مركلا لصأو .راحلا عادصلل اداّمض هطويخو هقرو : سأرلا ءاضعأ

 هنم يّربْلا روشقو ممصلا نم ةعفانلا ةيودألا نمو .نذألا خسول ءالج ةءالجلا ةيودألا ةلمج نم

 . (816ءلرن عدصم) ةيمادلا ةثللا : ئربي لسعلاب

 (1طء نيعلا 52007 ريعشلا قيوس عم مركلا قاروأ : (0هناذع هءعقضق) نيعلا ءاضعأ

 . اهيلإ لزاونلا عنميل وب عا]1 صعد ه1 طع ءزلع)

  ةرمث كلذكو ءمدلا ثنفتت يناتسبلا فقرو ةراصع : (0:عدصم هك طم ءهدءم0 ردصلا ءاضعأ

 : اير يّربلا

 (ةهءاالذهع ه6 طع ةدعملا مرو ىلع !دانف ريعشلا :قياوتس عم هطويخو هقرو : ءاذغلا ءاضعأ

 عم وأ ءامب يّربلا لصأ برشي دقو «ةرارحلا نم ةدعملا عجول هقرو ةراصعو ءاهباهتلاو 5:هممهعط)

 (156 ةدعملل ةدّيج يربلا مركلا ة ةرمثو .ءاملا لهسيو «(16 لءمموزن) ءاقستسالا عفنيف «تازشلا

 . ماعطلا ةضومحو سبركلاو (786 220562) نايئغلاو ةئهصهعاط)

 ةذعملا عجولو ءايراطتسودلل هقرو ةراصع : (5>:تءاقنب هءعهصق) ضفنلا ءاضعأ

 هريجت دامرو ةاصحلا تتفتف :تارشب تسرشلا غمصلاك يتلا هتعمدو .ةرارحلا نم (1طع ةأمصهعط)

 . لقعيو ٌردي ةدعقملل ديج هرمثو «توتلاو (726 ما165) ريساوبلا ىلع ٌلخلاب

 : يعافألا شهنل قايرت . هريجت دامر : (1طع م015025) مومسلا

 ماللا فرح ىف مالك : رشع يناثلا لصفلا
 . 310ه

 سوساقب فرعي ًاتابن تعر اذإ ءاهئاحلو ةيعارلا ىزعملا رعشب قّلعتت ةيوطر وه :ةيهاملا
 جذوت اذإف .تابنلا كلذ قرو نع حشرو «لطلا كلذ طلاخيو «ةوادن هيلع زكترتو «ّلط هيلع عقي

 )١( سوطسقلا تاتابن راهزأ غمص :نذال .



 تالا ماللا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نم عفترا امو اهئاحلب قلعتي ام ّيقنلاو .نذاللا ناكو ءاهنع ذخأ ءاهب قّلعتو ىزعملا رعش اهب
 . بارتلاو لمرلا عم هتئطوف اهفالظأب قلعتي ام ءيدرلاو ءاهرعش نم ضرألا

 هيف ةيلمر الو «ةرفصلا ىلإ يذلا ةحئارلا بّيطلا يسربقلا نيزرلا مسدلا هدوجأ :رايتخالا

 . دّيج ريغ يراقلا دوسألاو .لفث ىقبي الو نهدلا يف هلك لحنيو

 . نخسأ ةيبونجلا دالبلا يف نوكي يذلاو «ةيناثلا يف سباي .ىلوألا رخآ يف راح : عبطلا

 . كلذك سيلو «ضباق دراب هنإ «يزوخلا» لاق

 اهلّحي «ةجزللا ةظيلغلا تابوطرلل جضنم «ضبق ريسي هيف ءًادج فيطل :صاوخلا
 (10 هلاوةهئ6 عاجوألا نيكست يف لخديو «قورعلا هاوفأل ةحتفم ةنحخسم ةبذاج ةّوق هيفو «لادتعاب

(22125 156 . 

 امنإو .«سارشلا عمو سأآلا نهد عم ًاصوصخ هظفحيو هرثكيو هفثكيو رعشلا تبني : ةنيزلا

 ةداملا سذجي باذجو حلل لكآلا داسفلا يّقنيو للحيف صوغيف فيطل هنأل كلذك راص

 غلبي سيلو «راثتنالاو طّرمتلا يفو يدتبملا علصلا يف عفنلا ىلع ردقي امنإ هنكل ؛ عرفشلا ةحلاضلا
 فطلأ ةّوقبو :ةللجيجلا هتوق قوف ةرقي رلحتت اهب «بلعثلا ءاد ةدام نآأل بلعثلا ءاد يفشي نأ

 . هتّوق نم ضبقلا نم ىلحأو

 ةريسعلا لمدي نذاللا نأ سناخاطاق ىف : (12ع /هانطلك 220 اطع ن16655) حورقلاو حارجلا

 .لامدنالا

 (1طع ةعطعل ةعجولا نذألا يفد رولا نهد عم رطقي : (0:عدمو هأ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 . (1طع مان1530082) نابرضلاو (15ع طعدلقهعطع) عادصلا جالع يف لخديو «68)

 . (1طع ءمانعط) لاعسلا نم عفني ءاذغلا : (12عومأن 30239 018ع225) سئفنلا ءاضعأ

 نينجلا جرخيو ءةجزرف يف المتحم محرلا ماروأ للحي : (8:هرءامس همعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 .لوبلا ٌردأو نطبلا لقع قيتع بارشب برش اذإو عمق يف ًانيخدت ةميشملاو تيملا

 : حافل

 . حوربيلا باب يف هركذ انيصقتسأ دقو «فورعم : ةيهاملا

 . بطر :ةثلاثلا ىلإ دراب هنأ يدنع : عبطلا

 : ىنبل
 «لجرفسلاك ةرجش ةعمد وهو «كرطصالاو ىنبللا لسع هلئاسل لاقيو ةعيملا وه : ةيهاملا

 نهد هنإ ليقو ءريركت يف ناك نإو «لوقلا كلذ ديعن نحنو ءانلق ام كرطصإلا باب يف انلق دقو
 . ةيمور ىرخأ ةرجش

 براضلا ةحئارلا بّيطلا ىغمصلا يدهشلا هسفنب لئاسلا كلذ ةعيملا هفانصأ دوجأ :رايتخالا

 لمع ناهدأب ندور دولاب هيف لام هو جوي دقو لامر الو ةوسأج نبل «ةوفنسلا ىلإ
 .رصعي مث سمشلا يف اهنم ىبري

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا



 ماللا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ها

 ناخدب هيبش هناخدو «ةللحم ةنّخسم ءأدج ةنيلم ةجضنم ةّوق هل :صاوخلاو لاعفألا

 .ًايوق انييلت نّيلي ماشلاب ذختي يذلا هنهدو «عبطلاب ريدخت هيفو ءردنكلا
 ىلع ىلطيو محللا يف تابالصلا عفتني : (156 5»ءالتسود ةصل اطع مانكأانل ء5) روثبلاو ماروألا

 .ناهدألا عم ةسيايلاو ةيطرلا (156 مان5؛د165) روثبلا

 (156 20156 بطرلا برجلا ىلع ىلطي : (156 >"هاتتلق 280 طع ان16655) حو رقلاو حا رحلا

 . هيلع دّيج ءالط وهو ,(156 لدن 50356165) سيايلاو 5ه35168)

 لصافملا كّبشت عفني دو ءاضعألا يوقي :(12ء >هانسل5 د20 طع ن10ع55) لصافملا تالآ

 .ءايعإلا ناهدأ يف عقيو ءالطو ًابرش (156 زدنهن9)

 .ماكزلل ةياغ وهو اريك ةلزنلا هسبايو هبطر سبحي : (01عوه5 ه؛ طع طع30) سأرلا ءاضعأ

 . هنهد يف اميس اال «ةتبسم ةوق هيفو
 (1طع مغلبلا و نمزملا (1طع همانعط) لاعسلا نم عفني : (02عوص5 0[ طع ءطع5وا) ردصلا ءاضعأ

 .ديدش نييلت عم حبألا توص يمصيو «قلحلا عجوو مااةعمست)

 . مضهي : ءاذغلا ءاضعأ

 ثمطلا ٌرديو 3207 انتتم6) لوبلا ٌرديو .ةعيبطلا نّيلي : (8::ه:ءاد7 ه:عده5) ضفنلا ءاضعأ

 اذإو نطبلا لقعي سبايلاو . محرلا ةبالص نّيليو :ًالافتحاو انوي ايلا ًاراردإ (1ع ممعم5ع5)

 ريغ نم أجزل ًامغلب لهسأ زوللا غمص هلثم عم لاقثم ةلئاسلا نم وأ «ةسبايلا ةعيملا نم برش

 . ىذأ

 . نيمسايلا نهد نم هلثمو رتسديبدنج هلدب :لادبألا
 : 2390و ورال

 .ًاريسي فعضأو بهذلا قاّرل ةّوقك هتّوق : ةيهاملا

 . ةثلاثلا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . حيرقتو قارتحا هيفو ءريسي ضبقو ةّدح عم ةيلاجو ةنفعم ةعاذل ةّوق هل :صاوخلا

 . (156 >+ةماك) ليلاثلا طقسي : ةنيزلا

 كلذ يف ليق امك ةياغ وهو ءاهرثكيو رافشألا نسحي :(061113: 01عد55) نيعلا ءاضعأ

 . اديج اتابن رعشلا تابنل ةعناملا ةئيدرلا طالخألا هغارفتسال ليقو «هيف ةيصاخل

 . رهبلا نم عفني : (0عدصقك هأ طع ءطعدذا) ردصلا ءاضعأ

 لهسيو ءالامتحاو ار احلاص اراردإ لوبلا ٌردي : (8:هرءادنإ هءعدهك) ضفنلا ءاضعأ

 ىلإ ةبرشلاو (21عمطغ2182) ىلكلا عجو نم عفنيو . ظلغ هيف مدلل طلاخم لكو (81201 6ث16) ءادوسلا

 ظ . ةيودألل طلاخم مهرد ىلإو تامرك عبرأ

 .تيروزألا رجح وه :دروزال )١(



 دي ماللا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 .200كلل

 «ةحئارلا بّيط ءّرملاب ةهيبش ةشيشح غمص وه : : «سلوبا وهو مهضعب لاق :ةيهاملا

 وه اذه َّنِإ :مهضعب لاقو .ءابرهكلا وه :اولاقو .نورخآلا هطّلغو ء«رذحب لمعتسي نأ بجيو
 . ءابرهكلا ةّوق يف لاصخلا نم ريثك يف كللا نكل «كللا

 . ةديدش ةّوقب لزهم : ةنيزلا

 . ناقفخلا نم عني : (1جءوزصأ 2201397 018225) سفنلا ءاضعأ

 عاجوأو (15ء لءممو)) ءاقستسالاو ناقريلا نم عمنيو ,ءاهيؤقيو دبكلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 . ([1عموننع هذدامنانم») دبكلا

 : ؟)ةيعال

 ةريستلا نوكي نأ هيشيو: «لحتلا هاغري ًاليلق ةحئارلا بّيظ درو اهل ةّيحفَس ةرجش :ةيهاملا
 «نويسارفل ةبسانم هتّوقو . كلذ ققحتأ تسل ينأ ىلع «قايرتلا جنسوبلاو ةوارفب ىمست يتلا
 . عوّني وهو «هنم فعضأ اهنكل

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح :ليقو «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا
 .هافطأ كمسلا ريدغ يف ءيش هنبل نم يقلأ اذإ :صاوخلا

  .ةّوقب ءيقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . ءاملا لهسي : (8:هىءاقتل 01عقظت) ضفنلا ءاضعأ

 سيتلا ةيحل

 رخآ يف هدرب لب «دربلا ديدشب سيل هنأك هترارح رتفت ثيحب ةدوربو ةرارح ليلق هيف : عبطلا
 . ةثلاثلا ىلإ ديدش هسبيو «ىلوألا

 .ءاضعألا دّدشتل قايرتلا يف عقيو ءاضبق ىوقأ هلصأو ءدح ىلإ ضباق :صاوخلا
 .درولا رزب ضبق يف هتراصعو

 حورقلا عفني وهو .لمدي ففج اذإ هقرو : (16 "هانه05 284 اطع ان16655) حورقلاو حارجلا

 . كلذ عيمج يف ىوقأ ةرهزو «ةقيتعلا

 (1ط6 ءده) نذألا خصم ول ةءالجلا ةي رودألا نوه هلصأ : (0:عقمق هأ طع طعق0) سأ رلا ءاضعأ
 .ممصلا نم ةعفانلا اهحورقل ةففجملا

 ريعشلا ءامب يقس اذإ ناك اهيأ هلصأو هقرو رهز : (1265مأئ2:ه:9 هءعدهصت) سفنلا ءاضعأ
 . مدلا ثفنل هتراصعو ( عفن (1[طع ناهععو ه؛ طع !دهو) ةئرلا حورقل

 ًاصوصخو .اهيلإ داوملا بابصتا عنميو ؛(1© ة(هرصةءط) ةدعملا يوقي : ءاذغلا ءاضعأ
 . هتراصع

 .تاعوتيلا نم وه :ةيعال (؟)
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س سب ااا
 تل س

 ( (1 6 انلءععو هز طع 1ص عوأ15268) ءاعمألا حو رقل ءاود ى وقأ : (8202ءاقتإل 01عهمو) ضفنلا ءاضعأ

 . برش وأ ًاداَّمض محرلا نم مدلا فزنلو «بارشب هتراصع وأ ؛ةصاخ هرهز وأ يقس اذإ

 : فول
 هيف طبسلاو . ةّيحلا فول هل لاقي يذلا نم ىفصأ دعجلاو .دعج هنمو «طبس هنم : ةيهاملا

 لاق .نييلاج امهالك ناك نإو ءدعجلا ءالج ىلع هؤالج لقي كلذلف «ةريبك ةيضرأ

 هلصأو ءربش هرذجو «هيف راثآ فالتخال رغصأو نوطيقارد فروب هيبش هقرو :«سوديروقسيداا

 .ةنوتيز اهنأكر غصأ دعجلا ةرمثو «نواهلا ةجتسد هيبش روكذملا ءاودلا

 ىوقأو . نيخستلا يف ةيناثلا رخآ يف ةدعجلاو «ًافيفجتو ًارح ىلوألا رخآ يف طبسلا : عبطلا

 . هلصأ هيف ام عفنأو «هرزب هيف ام

 . ءالج هيف ءالدتعم ًاعيطقت ةجزللا ةظيلغلا طالخألل عطقم ددسلل حّتفم :صاوخلاو لاعفألا

 . ةيضرألا ء طبسلا يف ام اهوصتتو ايين ام ىوقأو حىوقأ كلذ لك يف دعجلاو

 خطليو «لسعلا عم ًاصوصخو «شمنلاو قهبلاو فلكلا ولجي دعجلا هلصأ : ةنيزلا

 .دربلا قاقش ىلع بارشلاب
 ةجاتحملا (1ء ة:ءالتسع) مار وألا عفني : (1طع 5نءءالت معد ةصل طع مالكأن1ءو) روثبلاو ما روألا

 . ءالجلا ىلإ
 0 دعجلا ايفروضتعو هلصأ طلخي : ([6 :هانه05 320 طم انان65) حورقلاو حارجلا

 نم (16 8هانه05) تاحارجلل حلصأ (16 طاتصصمان7) ةبوطر هيف يذلاو . ةثيبخلا مهارم يف عقيف

 ل ناكم اقوقدم ذختي دقو «156(2 هان505) تاحارجلا يف هيلإ جاتحي ام دحأ وه يذلا سبايلا

 ديج هقروو ءريصاونلا طيلالب هلصأ نم ذختيو .«ريصاونلاو (156 اناء6:5) حورقلا مه ارمل

 . ةئيدرلا تاحارجلل

 (ةاعهنه ه5 لضعلا نهوو سرقنلا ىلع رقبلا ءاثخإ عم فوللا : (16زدهز5:5) لصافملا تالآ

 . طع طمانقعأ65)

 «نذألا عجو نم عفان هنم ؛ يناتسبلا دوقنع ريصع : (01عوه5 ه1 طع ط680) سأرلا ءاضعأ

 0 «هيف نئاكلا ناطرسلاو لكأتلا عف عفن درولا نهد عم فنألا يف لعج اذإو

 هلصأو . . عجولا نكس نذألا يف رطقو تيزب طلخ اذإه هريصعو . هفرط ىلع نوكت يتلا ةيحلا فول

 ريساوبلل ىقسي فوللا رزبو .ممصلا نم ةعفانلا هحورقل ةففجملا نذألا خسول ةءالجلا ةيودألا نم

 نيرخنملا يف سدي نأ ئارلاود هسفن ناطرسلا اهنمو «ةيناطرسلا ىتح فنألا يف ثوكت ىتلا

 . ةفوصب

 . (156 اتلهع5 06 طع ءزن6) نيعلا حو رق هلصأ عفني : (0هنا3 هءعدصو) نيعلا ءاضعأ

 وبيرلاو (156 8>مهءانموانمه) ثفنلا عفني : (1 عومأ 2210297 هءعهصق) سفنلا ءاضعأ

 باصتنا هب نم معطي مث «هتيئاود لوزت ىتح تاّرم قلسي نأب سفنلا باصتنئاو (156 ةقاطصس#)

 . يوق دعجلا يف هنكل «كلذ لعفي هلصأو .قيتعلا وبرلاو ثفنلا



 ه١4 ماللا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . (؟طنعاع طصصمانم) ظيلغ طلخ هلكأ نم دّلوتي : ءاذغلا ءاضعأ

 عفنيو ؛ةيلكلا يّقنيو ةيفارشلا يف هابلا كّرحي دعجلا : (8::كعءاهص هءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 وأ جوزمملا لخلاب ًاددع نوثالث اهنم ذخأ اذإ ءدعجلا ةرمث نإ :ليقو .(16 مف15) ريساوبلا

 اذه مامتشا طقسأ امبرو ءتطقسأف اهنم ةلومعم ةطولب تلمتحا امبرو «نينجلا تطقسأ «بارشب

 . (1طعءاندت56) لوبلا ٌردي دقو «هرهز لوبذ دنع تابنلا

 . ىعفألا هشهنت مل ندبلا ىلع هلصأ كلد اذإ :مومسلا
 : يي اتعل

 .ناجنروسلا هب شغي ةيقيرفأ يحاون نم بلجي ناجنروسلاك ءيش :ةيهاملا
 . ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . (156 ةمطعملنو:9) هابلا كّرحي : ضفنلا ءاضعأ

 : '"'”ريفاصعلا ناسل

 . ىلوألا يف بطر ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . ماحلإو ةيقنتو ضبق هقرو يف : صاوخلاو لاعفألا

 . (971ءاان1ع15) ةبطرلا حورقلا محليو لمدي هقرو : (16 هانهل5 هس (طعانلعع15) حورقلاو حارجلا

 . ([26 ةماندءا5) لضعلا ضر ىلع لخلاب هروشق :(156زهزه65) لصافملا تالآ

 . (1طع مها متاهغقمص ه؟ طع طعدما) ناقفخلا عفني : (8ءدمزئهغهب هءودصت) سفنلا ءاضعأ

 . ([56 ةمطعملن512) هابلا يف ديزي : (8«هءاهصت هءودص:) ضفنلا ءاضعأ

 . رمحأ يردوت هنزوو ءارشقم اروح هنزو ؛هابلا كيرحت يف هلدب : لادبألا

 . 9 روثلا ناسل

 ءدارجلا لجرأك هبشخ نابضقو «سململا ةنشخو «ورملاك قرولا ةضيرع ةشيشح : ةيهاملا

 .ةرفصلاو ةرضخلا نيب هنولو

 لوصأ يه طقن ههجو ىلع يذلا قرولا ظيلغلا يناسارخلا هنم لمعتسي نأ بجي :رايتخالا

 سنج هرثكأف «ءابطألا هلمعتسي يذلاو دالبلا هذه يف دوجولا امأو .هنع ئربتم بغز وأ ءكوش

 . هتعفنم عفني الو روثلا ناسلب سيلو ءورملا نم
 «ةبوطرلا يف ىلوألا رخآ يف وهو «ةريسي ةرارح ىلإ ّرحلا يف لدتعملا نم بيرق تت

 .ديعب كلذو ؛ةيناثلا رخآ يف بطر دراب هنإ :«ةزوخلا» لاق . ةبوطر لقأ هنم سبايلاو

 .تاتابنلا نم عون وهو رهملا رفاح وه :ةيربرب ةبعل ()

 نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .رادردلا رمث وه :ريفاصعلا ناسل (؟)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق ءباشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري ()
 ١144١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 .هسفن وه كلذكو ءمفلا بيهل نكستو «نايبصلا عالق ليزت هنم قرحملا ةوف 0

 فعضأ نكلو
 (1طء عامممص») شحوتلل ديج بلقلل وقم حّرفم : (عومأء2665/ هءعدهمك) سفنلا ان

 هب نمل هنوقسي موقو «ةيوادوسلا للعلاو بارشلا ىف (156 مد1من[8600هه ه4 طع طعم ناقفخلاو

 لاعسلا نم عفنيو .نيمهرد نزو ينمرألا نيطلا عم راحلا (1طع مدلمت 240ه ه1 طع طعم ناقفخلا

 . ركسلاو لسعلا ءامب خبط اذإ ًاصوصخو «بيضقلا ةنوشخو (16 ههددعط)

 > ظ : "”لمحلا ناسل
 وذو «عالضألا ريثك ىّمسي هنإ :«سوديروقسيد» لاق .ريبكو ءريغص «ناسنج :ةيهاملا

 ةّيضرأو ةّيئام نم بكرم هرهوجو رغصأ ريغصلا قروو «ربكأ ريبكلا قروو «عالضأ ةعبس

 ظ . ضبقي ةّيضرألابو ءدّرَبُي ةّيئاملابو
 . ًادرب لقأو سبيأ اهنكل «قرولا نم عبطلا ةبيرق لصألاو ةرمثلاو «ربكألا هعفنأ :رايتخالا

 ةياغوه كلذلف «عذللا نود هسبيو ءريدختلا نود هدربو «ةبوطر لقأو سبيأ هلصأ : عبطلا

 . ةيناثلا يف سباي دراب وه :«سونيلاج» لاق . فج اذإ ًاصوصخو «فيطل وهف «(1طءاناه655) حورقلل
 كلذلف ؛عاذل ريغ .هسبيو مدلا ناليس عنمي «هيف ةدراب ةيئامب عدار ضباق هقرو :صاوخلا

 هلصأ قلعُيو «هيف ءالجل حيتفت هيفو «هنم لضفأ ءيش سيلو «ةيرطلاو ةقيتعلا ليمامدلل عفان وه

 . ريزانخلا بحاص قنع ىلع

 لوصأ ماروأو ةرمحلاو يرشلاو ةلمنلاو رانلا قرحو ةراحلا ماروألل دّيج :روثبلاو ماروألا

 .ريزانخلاو نذألا

 ةيعاسلا ةيسرافلا رانلاو ةثيبخلا حورقلل دّيج : (16 هدنهلم 204 طع نله655) حورقلاو حارجلا

 ايلوميقلاب عفنيو «باوبألا هذه يف ةلمج عم مّدقتم وهو «ةقيمعلا تاحارجلاو ةنمزملا حورقلاو

 .ةرمحلا ىلع لعج اذإ جاذيفسالاو
 .هرمضيو هديربت عنميف ليفلا ءادل هب دّمضي : (12ءزهز505) لصافملا تاللآ

 ةضمضم هلصأ خيبطو ' ةرارحلا نم نذألا عجول عفان :55 ه4 ط6 5620) سأرلا ءاضعأ

 ترطق اذإو ءعرصلا نم عفنيف .قلسلا لدب لمحلا ناسل اهيف نوكي ىتلا ةّيس ةئسدعلاو ا .«نسلا عجول

 عجو نكس هتفالسب ضمضمتو هلصأ غضم اذإو ءعجولا نكس «نذألا عاجوأ نم هقرو ةراصع

 . عالقلا [ئربُي هقرو ءام كلذكو «نانسألا

 . عقنتف هتراصعب دمرلا تافايش فادتو ءدمرلا نم عفني : (0هنلقع 0هعوضك) نيعلا ءاضعأ

 لدب اهيف وه ىقلي ةيسدعو «يومدلا ثفنلا نم هرزب : (2ءدماء2:ه:97 هءعدصو) سفنلا ءاضعأ

 . (156 ةكاطس#) وبرلا نم عفنت «قلسلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءثيدحو ًاميدق ءباشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ١44١ «ةيناثلا ةعبطلا
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 (11موأنم هاوؤمنءاهد) دبكلا ددس جالع يف هقروو هرزبو هلصأ :ءاذغلا ءاضعأ

 نم عفنتف «قلسلا لدب اهيف ىقليو «قلسلا لدب اهيف ىقليو ؛ةيسدع هنم خبطي ؛«نيتيلكلاو
 . (1[طع لعمموإل) ءاقستسالا

 نم 0 رش (ءي رملا لاهسإللو ءاعمألا حو رمل عفان : ( 18211339 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ةناثملا عجول ءالطلاب هقرو برسيو «ريساوبلا فزت سبحيو ءهتراصع نم اناقتحاو «هرزب

 . (81عمطعت]عد) ىلكلاو (طونم ذه طع 61200ع)

 نأ بجي هنإ :ليقو .ٌبغلا ىنعي ةثلثملا ىمحلا نم عفان هنإ : ليق :(126 160655) تايمحلا
 هنم لوصأ ةعبرأ عبرللو ءجوزمم بارش نم فصنو قاوأ عبرأ يف هلوصأ نم ةثالث ٌبغلل برشي

 . كلذك

 . بِلَكلا بْلكلا ةضع ىلع حلملا عم عضوي :(156 م015035) مومسلا
 2 ناسل

 لضعو (0/16206 بصعو (1/65561) قورع هيف ذفني وخر محل نم بكرم رهوج : : ةيهاملا

 . بطر هطّلخو (محانكءأ65)

 :20 :قورفتول

 .اعيرس ءاملا يف باذم وخر .بايثلا ضييبت يف نوراّصقلا هلمعتسي يرصم رجح .:ةيهاملا

 . 76 هدهم) رضعلا ىلإ ةداملا ناليسل عنام ضباق عذل الب فّمجي رغم : صاوخلا
 ء(مكطع ةمانطلك هل طع ناءع25) تاجارخلاو حو نقلل عفان وه :(1ءاناهع:5) حو رقلا

 . ةنّيللا ءاضعألا يف يتلا ًاصوصخو

 . نيعلا حورق ةيردا يف لخديو .«برغلا نم عفني : (2ن35 018325) نيعلا ءاضعأ

 . (113 عم همأإلوأ5) مدلا ثفنل دّيِج : (15:عءاقنإل 0:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 عجوو نم زملا (15ء لنوصطمء2) لاهسإلا نم عفان : ( 8: ىعءاممرب هرعدص5) ضفنلا ءاضعأ

 . فزنلا عطقل لمتحيو «(©ةند ذه اطع ط12006) ةناثملا
 : "يبول

 نأ يدنعو «سباي دراب هنإ :الاق «سناجخرأ»و هيوسام نبا .اهنخسأ رمحألا : عبطلا
 .نخسأ رمحألاو «ةرارحلا ىلإ هنأو «ةّيلضف ةبوطر هيفو «سباي هرهوج

 لقأ وه 59 ءءاذغ هنم لقأ سيلو «شاملا نم ًاجورخو ًاماضهنا عرسأ وهو :صاوخلا
 بطر ايبوللا طلخو .هنم خفنأ القابلا نكل « شاملا نم رثكأ خاقن هنأ حصألاو .رظن هيفو ءاخفن
 . ةئيدر امالحأ يريو ٠ : يمغلب

 نب رمع نب فسري رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .يقيرفأ رجح وه :سلورفقول ()
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع

 ١14917. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام : عجاري )020
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 . (1ع !دمع) ةئرلاو (1طع ءكطعو( ردصلل كيج : (1225م112601397 018325) سفنلا ءاضعأ

 لفلفلاو حلملاب لخلا كلذكو «هررض عنمي لدرخلاو ءًاظيلغ ًأطلخ دّلوي :ءاذغلا ءاضعأ

 . ةبوطرلا ليلق لخلاب ىبرملاو ءبلص ذيبن هيلع برشي نأو ءرتعصلاو
 نهد عم اضوضخلو ءرمحألا اه ودصخ ثمطلا ردي : (8::ءاقس ه2عوصق) ضفنلا ءاضعأ

 . نيدرانلا

 دلل

 «خنزي اهببسب ةريثك ةّينهد هيف نأ ىلع «زوجلا ةّينهد نم لقأ هتّينهد «فورعم :ةيهاملا

 معز ام ىلع ولحلا زوللا غمصو «رارملا ىلإ ةلاحتسا عرسأو ءًاماضهنا هنم عرسأ زوجلاو

 . يبرعلا غمصلا نم لاوحألا بيرق «مهضعب

 . ةيناثلا يف سباي راح ّرملاو «اليلق ةبوطرلا ىلإ لئام امهيف لدتعم ولحلا : عبطلا

 ةيقنتو ءالج زوللا فانصأ عيمج يفو «نُحسيو « ضبقي ّرملا زوللا غمص :صاوخلا

 . حتفم ضرعلاب وهف «ءالج فطلم هنأل «هحيتفت يف ّرملا نم ريثكب فعضأ ولحلا نكل «حيتفتو

 ريغ ءاود ّرملاو «بلعتلا لتقي هنأ ّرملا صاوخو «ليلق هؤاذغو «ةتبلا هيف ضبق ال هنإ : لاقيو

 . همرج يف فخأ زوللا نهدو ءاليلق ًاديج ءاذغ وذغيف ءولحلا امأو .ءاذغ

 55 .عوقسلاو راثالاو ( 156 هدهتةكط) شمنلاو (156 12180 فلكلا ىلع ّرملا :ةنيزلا

 ولحلا زوللا نم لكألاو «ًايوق ءاود ناك فلكلا ىلع لعجو خبط نإ ّرملا لصأو .هجولا جّئشت
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 . (156 نءا2812) يرشلل ديج بارشلاب ّرملا :(156 :«ءالنهعو) ماروألا

 ىلع بارشلاب وأ لخلابو «ةلمنلاو ةيعاسلا ىلع لسعلاب ىلطي : (16 اناه655) حورقلا

 . هلك كلذ يف غلبأ ٌرملاو .يباوقلا

 ّرملا اصوصخ ءاهيف ّيودلاو نذألا عجول دّيج :(0:عههو 0:06 5620) سأرلا ءاضعأ

 اذإو .مونلا بذجو ءزازخلاو ةبوطرلا ىقن بارشلابو هب سأرلا لسغ اذإو «هلاحب ًاقوحسمو

 فد اذإ ءّرملا زوللا رجشو .اددع نيسمخ اصوصخو ءركسلا عنم «بارشلا لبق ّرملا زوللا برش
 كلذكو «(15ع طعدلدعط#) عادصلا نم عفن «نيبجلا هب دّمضو «درولا نهدو لخلاب طلخو امعان

 .هنم عفني ّرملا زوللا نهد
 . رصبلا يوقي : (0ءاد13: 0:8355)نيعلا ءاضعأ

 .مدلا ثفنل ديج ةطنحلا جتساشن عم ّرملا زوللا : (0:عومو ه,؛طع طعو) ردصلا ءاضعأ

 اصوصخو «(21ءاتكلؤإل) بنجلا تاذو (16 ةقطس#) وبرلاو نمزملا (156 ءماتعط) لاعسلا ف عفنيو

 . 612سم مفؤ5ز5) مدلا ثفنو (16 همانهط) لاعسلا نم عفان زوللا قيوسو ءولحلا نهد

 ةضراعلا ددسلا حّتفي هنإف ءّرملا اصوصخو .لاحطلاو دبكلا نم ددسلا حّتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 )١( «توريب «ةفرعملاراد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام :عجاري /١31.
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 طلخلا دّيج مضهلا رسع وهو .ةدعملا ةّلب فّشن ؛هرشقب يرطلا لكأ اذإو .قورعلا فارطأ يف
 . هتوالحل ءارفصلل جّيهم ليقث هقيوسو .اعيرس ردحنا ركسلاب لكأ اذإو .ءاذغلا ليلق

 ةيلكلا يقني هنم ّرملا نهدو ىلكلا ددس حّتفي ّرملا : (8:هءامص' ه,عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 .درولا نهد عمو هعم ادامض عمي امبرو ءابرش اسريإلا عم اصوصخو .ةاصحلا تّتفيو ةناثملاو

 ءاهقانتخاو اهتبالصو. «([مقدصه غمد ةتنءاانه8عو) ةراحلا اهمار وأو (اناع2هل92) مح ىلا عاج وأل عفني دو

 . (1طع معه5ه5) ثمطلا رديف لمتحيو .ىلكلا عجوو (طاةتعنأاز ه6 طع دعمه 0ه) لوبلا رسعو

 . همرج نم فخأ هنهدو عفنأ ّرملاو .هئالجل (1طع همانع) جنلوقلا نم عفان ولحلاو

 . بلكلا بلكلا ة ةضع نم عني : (1طع ممزؤهه5) مومسلا

 : نوسوميل

 . ةسباي ةضباق هترمث : صاوخلا
 (2 ءادءوغنهه ه؟ طع طو:ءأا5) نطبلا قالطتسا نم عفني : (8:ىءاق' هءعدمد) ضفنلا ءاضعأ

 .(1ط6 معمقعو) ضيحلا فزنل كلذكو .«بارش يف ىقسي «(8]ة:15ه ه4 طع 01000) مدلاو

 . نفاثوسكإ ةبرشلاو
 : بهذلا قال

 لوي نما دخني يت ىلع عقيدلقو هيلع انملكت دقو .ّقشألا ىلع عقي مسالا اذه : ةيهاملا

 دلوتي يندعم هنم نوكي دقو .دقعني ىتح سمشلا يف لعجيف «ساحن نواه ىف ًاقوحسم نايبصلا

 .نآلا ةركذت يذلا وه اذهو ءدقعني مث هراحب هايم يف للحتي راخب نم ندعملا يف

 هيندعم مث .فطلأو ىوقأ هعونصمو «تبانلا ًاصوصخو «يقنلا يفاصلا هدوجأ :رايتخالا
 . قرحملا

 .راح : عبطلا

 ةّوقب فّمجم للحم ءًاريسي عاّذل قفرب صعم نّحسم ضباق لاج :صاوخلاو لاعفألا
 دشأ هنم عونصملاو .ريثك عذل ريغ نم بوذي وهو .هفيفجت كلذكو ا ا

 . باوبألا هذه يف عفان وهو «ةفاطل دادزا هيندعم قرحأ اذإو دئازلا هفطلل ًاعذل لقأو افيفجت

 تناحارجلل دّيج ءاود وهو ءمحللا بيذي : (156 >هانه05 220 (طع انل0ع55) حورقلاو ا

 . (1طع نصتمم) لامدنالا (1طع ل115ءانلا /011205) ةريسعلا

 . ضباق ءّىقم : ءاذغلا ءاضعأ

 :بآلب
 .دراب هنأ «يزوخلا» دنعو «نيل سبيو ام ةرارح ىلإ لدتعم : عبطلا

 ةئيلم ةيئانمو ةضباق ةيضرأ هيف «نيكاسملا لبحب هنم فورعملاو .حّتفم للحم :صاوخلا

 . ةيقنت هيفو ءاهنم ةيئاملا لطبي فوفجلاو «ءةيران ةفارحو

 . (15« انكع) لمقلا لتقيو رعشلا قلحي ميظعلا باللبللا نبل : ةنيزلا

 حلاص يرطلا نيكاسملا لبح قرو : (156 "؟هدنه05 220 اطع انلهع55) حورقلاو حارجلا
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 «رانلا قرح ىلع ًاداّمض عفنيو «بارشلا يف اوبل اهلمدي «رابكلا (186 36065565) تاجارخلل

 هل يلا كلذلل يلاررربقلا مس امرستم
 , ةنطقب (1طوأ ةءطعل ءدم) ةعج ولا نذألاه ريصع رطقي : (0:عدهو ه( طع طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 «نمزملا (10 620200 عادصلل عفنيو .ًاراح مرولا ناك اذإ ًاصوصخو ءدرولا نهد عم ًاصوصخ

 ةقيتعلا (1126 ا116655) حورقللو «تنمزأ اذإ 6 ءهم نذألا ىلإ ةبلحنملا ةداملا نم عفنت هتراصعو
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 ىقني و (1طءاطدصو) ةئرلاو (156 هطعتا) ردصلل دّيِج : (2 مز3 هءعقصت) سفنلا ءاضعأ

 ْ . (16 ةداطست2) وبرلا

 لاحطلل دّيج لخلاب هقروو «(156 طعمهأتع هم5أمنعءانم0) دبكلا ددس حتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 ش . (1طع ةم]ععص)

 ادإو «ةقرحملا (1ع ع6 ن1 ءارمصلا لهسي هؤام : (22>:8ءاقص هروقصك) ضفنلا ءاضعأ

 . مدلا لهسي ءيدر بالبللا فنصو .ىوقأ ناك خبطي مل

 باعُل

 ةجضنم ةلمجلاب هتّوقو «صاخشألا ةجزمأ يسحبو «عاونألا بسحب فلتخي :صاوخلا

 تسلا مدلاو (1طع مده ةعط) شمنلاو (15 !2اه0 فلكلا رلجي : ةنيزلا

 باعلي (156 ةد عب معصق) يبا وقلا كلدت : (156 ؟؟هانه05 280 طع ا16655) حو رقلاو حا رحلا

 | .روفاكلاو مئاصلا ناسنإلا

 نه ةيذأتملا ([ط6 ه) نذألا يف رطق اذإ مئاصلا باعل : (02عدصم هذ طع طعق0) سأ رلا ءاضعأ

 . ةعاسلا نم اهجرخأو ءاهلتف دودلا

 ىلع مئاصلا لمت اذإو . (1طع ج015025) مومسلا باعللا مواقي : (1طع م015025) مومسلا .

 تلاع رار هداوقتلا
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 يف ةموسدلا رثكتو .ةموسدو «ةينبجو «ةيئام «ةثالث رهاوج نم بكرم نبللا :ةيهاملا

 «قيقر ةموسدلا ليلق ًاضيأ نتألا نبلو .ًادج قيقر وهو «ةينبجو ةموسد لقأ حاقللا نبلو «يرقبلا

 حاقللا نبلك كامرلا نبلو « ظلغأو سا رقبلا نبلو ءمسد ظيلغ جاعنلا نبلو «لدتعم زعملا نبلو

 . يئام قيقر

 عرضلا نم بورشملا وه نابلألا دوجأو ءءاسنلا نبل ناسنإلل نابلألا لضفأ :رايتخالا

 ءرفظلا ىلع ثبلي يذلا ماوقلا يوتسملا ضايبلا ديدشلا هدوجأو «بلحي امك وأ «(56 ان0065)

 تثوريب « ١1548 .
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 ةرارم وأ ةضومجح ىلإ بيرغ معط هيف نوكي الو الضاف اتابن هناويح يعر نوكيو «هنم ليسي الو

 لك سيلو «ليحتسي نأ لبق بلحي امك لمعتسي نأ بجيو «ةهيرك وأ ةبيرغ ةحئار وأ ةفارح وأ
 يرقبلاك براقملا وه بسانملا نإف «كلذلو ءًائيدر ناسنإلا نم البح لوطأ وه هلمح ناويح

 - دراب ضماحلا نبللاو «ةرارح ىلإ لام نإو لادتعالا ىلإ ةيدبزلاو ةراح ةيئاملا : عبطلا
 ظ 90

 ([56 هطوتص) تاسوميكلا لدعي نبللاو ءاهيف عذل الو «ةلاّسغ ةفطلم هتيئام : صاوخلا

 (156 اطنماع ةظيلغلا طالخألا نم ةنطابلا حورقلا ىقن لسعلا عم برش اذإو «لقعيو ندبلا يّوقيو

 .اهلسغو اهجضنأو طق هانكو)

 بيرق نبللاو «ءاسنلا نبل ًاصوصخ ء«غامدلا يف دئاز ّذغم سوميكلا دّيج :ءاذغلا ءاضعأ

 وضع نم ناك نإو ءرخآ ءام هيلع أرط ماضهنالا ةياغ يف مد نم دّلوتم وهو ءال فيكو ءمضهلا
 دعب ةيفصتو ريثك مضه ىلإ جاتحت يتلا ةيذغألا لاح يف راص ىتح هب ٌذغتي مل هنإف دربلا ىلإ
 ام نسحأ امف «ةعرسب لدتعملا مدلا ةعيبط ىلإ ةئيدر ةلضاف ةرارح هيلع تلوتسا اذإ لب «ةيفصت

 .(156 مااءوس) مغلبلا باحصأ رضي ام دربلا ىلإ هليملو . هيلع ضرتعا نإو «هيف «سفور» لاق

 كلذلو «هنم هبرقل ةلاحإلا لبق هلمعتسي ندبلاو «يغبني امك ةيومدلا ىلإ هللحت ال مهترارح نأل
 مث . هليحت ءارفص مهدعم ىف نكي مل اذإ (1طع طمع لصون (ءمممء62) سيايلا راحلا جازملا باحصأ عفني

 دسفي الثل هيلع نكسي نأ بجيف «نبللا برش نمو ءاهبابسأ كردت ال نادبألا عم تابسانم نابلألل

 وهو .ردحني نأ ىلإ ىرخأ ةيذغأ هيلع لوانتي الو هيلع ماني ال نأ بجي نكلو ءضمحي الو

 ىلإ مهيف ليحتسي هنإف .«نابشلا نم (15ء ط0: :ءمصموأ:) راحلا جازملا باحصأل هنم نيهانتملل حلصأ

 . ءارفصلا

 ىلع اوناعي نأ بجي نكلو ءمهّضخت يتلا ةّكحلا ليزيو «بطري امب ًاضيأ خياشملا عفنيو

 . لسعلاب همضه
 لوضفلا نم (156 1مهدان65) ءاعمألا يحاون يف ام جارخإو قالطإلاب نبللا أدبي ام ًاريثكو

 نأ الإ خامن وهو .عبطلا سبحيو ندبلا يف رسكنيو .ةيذغتلا يف ذخأي مث ( (156 ةانم عر 62065)

 . ةينبج وهو «لقاعو ةيئام وهو «قلطم نم بكرم وهو «يلغي
 ءاذغ ندبلا هنم وذغيو هحلصي لسعلاو .رادحنالا ءيطب طلخلا ظيلغ ماضهنالا ءيطب أبللاو

 . لقعأ وهف ظلغأ ناك ام ًاصوصخ هنم خوبطملاو طلخلا ماخ ضماحلاو ءًاريثك

 ءالجو هتينبج ةلقل اهوحنو حاقللا نبل الإ ءدبكلا يف ًاصوصخو ءددسلا ثروي نبل لكو

 اهفعضي هنإف ءاهعذلو اهتذحب اهيذؤتو ةنطابلا ءاضعألا ىلإ ٌبصنت يتلا داوملا نم عفنيو «هتيئام
 هتبسانمب لّوحي نأبو اهتيفيك لدعيو «ءاملا يف سيل ةيئام ءالجب ءاملا لسغ قوف اهلسغي نأب
 ءًايداع طلخلا هاقلي الف .ءيدرلا طلخلا د رو نيب هيلع هتيرغت مث .(1ء دءعوص) وضعلل

 نم ءاشحألل ًاررض رثكأ زعملا نبلو «ءاشحألل دّيج ريغ نبللاو .مدلا ناليس باحصأ ٌرضي وهو

 .باهلإ هيفو «دومحمب سيلو هفالخب نأشلا نبلو . ضبقي امل هيعر رثكأ ّنِإف «هريغ

 .ءيدر نبل نم ندبلاب ّرضأ الو ءّرحلا ىلإ ًاصوصخو ؛«ةلاحتسالا عيرس هرهوج يف نبللاو
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 «يفيصلا ىلإ سايقلاب يئام يعيبرلا نبللاو «جيضن ريغ يئام ريزنخلا نبلو «يئام ناتألا نبلو
 تابن ىلإ سايقلاب يئام يعيبرلا تابن نأل «(16 5131565) ماجالاو فيرلا ىعريام كلذكو

 هنكل ,فيصلا طسو ىف ناك ام هدوجأو .ظلغلا ىف نبللا نعمأ فيصلا نعمأ املكو ؛فيصلا

 2 هيمرلا لل كلا: فاكيزالو فيرا ةسكعلا ليس نأ هلع ناجي

 مث «ةليلق لبإلا نابلأ يف ةينبجلاو .ةينمسلاو ةينبجلا ريثك ينأضلاو «نمسلا ريثك ٌّيرقبلاو
 اهبحل ةحولم لبإلا نبل يفو .ةدعملا يف نّبجتي امّلق كلذلو .نتألا مث «ليخلا نابلأ يف

 رثكأ فوجلا يلاعأو ةدعملا يف ءطبلا ديدش هنإ :ليق دقف كلذ عمو «نابلألا ريخ اذهو «ضمحلا

 وأ ريبك وأ ريغص وه له هّنس بسحبو «ناويحلا نول بسحب فلتخي نبللا نأ ملعاو .هريغ نم

 .رخآ نول وأ ضيبأ «فيجع وأ نيمس «هبلص وأ «محللا نّيل وه له هتتحس بسحبو «لدتعم
 ارادت عرسأ وهو «ضيبألا نبل لاقي اميف نبللا فعضأو

 ةحيبقلا راثآلا ولجي هنكل .دعبي ملو .مهضعب معز اميف لمقلا دلوي نبللا نم راثكإلا : ةنيزلا

 هنإف «حاقللا نبل الإ ءحضولا ثدحي ام ًاريثك هنكلو ءأدج ًابرش نوللا نسحيو ؛ءالط دلجلا يف
 نا ىتح نمسيو ةءاسنلا [ضويفتع ءادج نوللا نسح ركسلاب يقس اذإو ء«حضولا هنم فاخي املق

 امبو «بطري امب مهنمسي امنإو «هببسب اولهسأ اذإ سبايلا راحلا جازملا باحصأ نمسي نبجلا ءام
 نبجلا ءامو . ةعرسلاب ءالؤه نمسي ثبخلاب بئارلا نبللاو .ءاذغلا حلصيف :ءيدرلا طلخلا جرخي

 .ابرش اهنم عفني دقو ءءالط راثالاو فلكلا بهذي

 ةئيدرلا ماروألا هل ضرعي نم ابك ام أريثك : (1طع ةءاتتصع5 ةصل طع مادكاد1ء5)روثبلاو ماروألا

 هجازم يف نكي مل اذإ نبللا برشب (161[هط) ةكحلاو (1طءذ1ءط) برجلاو ءارشاملاو ليمامدلاو

 . ةنطابلا ماروألا باحصأل راض نبللاو . ءارفصلا ىلإ هليحيو ءهدسفي ام

 «لسغي امب ةنطابلا حورقلل حلصي نبللا : ( 1ع ؟؟هدتص لك ةطل طع ا016615) حورقلاو حارجلا

 بانيبما هب خقتلا تاغ هليحيو هديت ام عاوعلا ىف: نكي ول اذ[ غيرتي امير يقي انو
 . برجلل جليلهلا عم نبجلا ءامو .(1طع 16615) حورقلا

 ضارمأ تيس . ([1طء مءمنعو) باصعألل ةئيدر نابلألا : (1طع زمزم( و) لصافملا تالآ

 . ةيمغلبلا ةدرابلا 2 وصخ «(56276 01563565) بصعلا

 (156 لعوهعهلنصه) لزاونلا نم عفني زعاملا نبل : (0ععوص5 ه4 طع 2680) 55 رلا ءاضعأ

 نابسنلل جالع نبللاو . (نلهع5 هر طع مطهصدت) قلحلا حورق نم عفنيو ءاهتفارح بّيطيو اهسبحيو

 ءاهتتفيو اهرفحيو اهلكؤيو نانسألاب رضي نبللاو «(8731 (طهانهط[5) ساوسولاو مغلاو نعبابلا

 بارشلاو لسعلاب هدعب ضمضمتي نأ لب «ةّثللا يًحريو «جازملا دراب ّنسلا ناك اذإ ًاصوصخ

 باحصأ قفاوي الو «ةّثللاو نانسألا دّدش هب ضمضمت اذإ لاقي اميف نتألا نبل نكل «نيبجنكسلاو

 .هيلع 0 ايفو د ضافلو ء(1تسصتات#) نينطلاو (16 ؟62380ه) راودلاو (1طع طعهلةعطع) عادصلا

 . سوؤرلا يفيعض ٌرضي ةلمجلابو

 يف بلح اذإ هنكل ءءاشغلاو رصبلا ةملظ ثدسعي نبللا : (0هان13: 01:8355) نيعلا ءاضعأ

 .ةنوشخلا نمو «نيعلا ىلإ ةبصنملا ةراحلا داوملا ررضو «(16 همطغطةاسن#) دمرلا نم عفن نيعلا
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 جم اهدنا هيام عفش هيغل ىلع لدعيو ماسلا هرولا هدو نضسلا نا ببوااسلتمااذإ للذكر
 . ةفرطلا

 مدلا ثشنو لسلاو لكاهللا نادّيج زعاملاو ناتألا نبل : (1 دمأ1)1205 018325) سفنلا ءاضعأ

 اناوفعمإ هنرلا جورتا وأ قم نيللاو . مدلا ثفن يف عفنأ جاعنلا نبلو «هعضوم يف دجت ام ىلع

 ةاهللا ماروأو حبذلاو قيناوخلا نم ةرغرغلاو ةضمضملا عفنيو «(16 ماطتقأو) لسسلاو طع !نطقع)

 حاقللا نبلو .مغلب وأ مد نم ناك فيك بطرلا ناقفخلا باحصأل هنكل «نيتزوللاو ((00هنلذاذو)

 . ([56 ؟؛همص20ط) ةدعملاو سأرلل هنم ردصلل قفوأ نبللاو . شهنلاو وبرلا نم عفني

 زعاملا نبلو .ناقريلا نم عفني نبجلا ءامو . ةناثملا يف ددسلا ثروي نبللا :ءاذغلا ءاضعأ
 نم تلو مح عفنيو . (1طع لعمموإل) ءاقستسالا نم عفان نت .نألا نبلو .ناعفان ةبطاق حاقللا َنِمَلَو

 ةدعملا يف اقيفن تدحنو «ةنطانلا تادالئضللا عورخلا نهد عم حاقللا نبلو .لاحطلا ةبالص

 اضريضتسو .يناخدلا ءاشجلاو (211:«عمدنعط) قاوفلا ناجّيهي امم امهالكو كلذلا ١ اصوصخو هاو

 نم عفني هنإف «حاقللا نبل آلإ فظلملا ريبدتلا ىلإ نيجاتحملاو دوبكملاو لوحطملا ٌرضيو «نبللا
 عفني حاقللا نبلو .(156 انالثم) دبكلا يّرطيو (156 اذ*ء2) دبكلاو (156 ةماءع5) لاحطلل ةريثك مار وأ

 ءاذغلا ةوهش حيهيو  ةيبرعلا حاقللا لوب عم برش اذإ اصوصخ ءادج (156 0:0موال) ءاقستساللا نم

 ةراحلا ةدعملا نكل ,(16 طاتنصتماتت) طلخلا ماخ اد ءارمتسالا ءيطب ضماحلا نبللاو . شطعيو

 . هنع ديزلا عازتنال اناخد يشجي الو ءهب عفتنتو .همضهت ًاضرع وأ ًايعيبط
 نوميتفألا عمو .ةقرتحملا ءارفصلا لهسي نبجلا ءام : (8هرءا35 018325) ضفنلا ءاضعأ

 لقعي «هتيئام بهذت ىتح فودملا نبللاو .ةاصحلا ثدحي نبللاو .ةقرحملا ءادوسلا لهسي

 . مدلا فالتخا سبحيو .نطبلا

 نم بيلحلاب نقتحيو «يرارملا لاهسإلل دّيج رقبلا ضيخمو . ثمطلا ردي حاقللا نبلو

 . ةناثملا حورق نم عفان زعاملا 000 محرلا حورقل نيللا

 يف أخفن ثدحيو «(16 2م51201518) هابلا ىلع ىؤوقيو .عامجلا ررض كرادتي نبللاو

 جيهي نبللاو .أبللا اضوضخت ةأاصحلا تلو (1طع همانع) جنلوقلا حجبهي ظيلغ نبل لكو ؛ءاعمألا

 امب (1طع ط0ل1ع5 هأ طمأ عمم ع7) جازملا ةراحلا نادبألا يف تساملاو .ءضماحلا نبللا ىتح عحامجلا

 مث «رقبلا نبل مث «نتألاو لبإلاو ليخلا نبل ًاصوصخو «نطبلا نّيلي ام ًاريثكو . خفنيو بطري
 ا .مضهني الو .هنم راثكتسالا نطبلا قلطي دقف ؛هتيئام تلق ام لكو . زعملا

 ةامحم ةاصحب نْحسملا وهو «فوضرملاو خوبطملا امأو . نبجلا ءام لاهسإ ىلعو «هلاهسإ

 خوبطملا ص ضماحلا نبللاو عسا راو ةلاحم ال نطبلا لقعي هنإف .ديدح حئافصو

 لعج اذإ نبللاو .(156 منا65) ريساوبلا عفني 'ي حاقللا نبلو .يومدلاو يوارفصلا لاهسإلا سيحي

 عجولا نكسو عفن اهحورقو ةناعلا ا اهحورقو (8:ءاانمع 01 طع 22105) ةدعقملا ماروأ ىلع

 . (1طغ ه2:عهصو) ءاضعألا هذه يف ثداحلا

 نبللاو «هعضوم يف دجت ام ىلع قدلل دّيج ناتألا نبلو زعاملا نبل : (156 282627 تايمحلا

 نم بيلحلا امأو . أرمتسي ثيحب ناكو هنمس عزن ديجأ اذإ ٌقدلا تايّمح عفد ام ًاريثك ضماحلا
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 . ةّتبلأ ىّمحلا بحاص هبرقي نأ بجي الو «تايّمحلا ىف ىقلي ام ًاريثكف «ةظيلغلا نابلألا

 يرحبلا بنرألا برش نمو «ةلاتقلا ةيودألا برش نم عفان نبللا : (1طع ممز5529) مومسلا >

 عيمجو ءرمنلاو بئذلا قناخو قبرخلاو ايسفافلاو جيرارذلا برش نم ةصاخو «جنبلاو ناركوشلاو

 ا ا يح حطم ةنفعملا ةلاكألا ةيودألا

 محل 0
 زعاملا نم ىتفلاو لح ةفارح عم وهو «نأضلا محل يه ةلضافلا موحللا :رايتخالا

 «لمحلا نم ًالوضف لقأ يدجلاو «ءاذغ فطلأو مضهلل لبقأ اهنم راغصلا موحلو .ليجاجعلاو

 منغلا نم مرهلا محلو .ءيدر وهف دومحم ريغ نبل نع امأو . ديج دومحم نبل نع عيضرلا محلو

 رمحألاو .ركذلا محل كلذكو ءذلأو ٌفخأ دوسألا محلو .فيجعلا محل كلذكو ؛«ءيدر

 .ةدعملا يف وفطيو «ءاذغ لقأ عذجملاو .فخأو ضايبلاو نمسلا ريثكلا ناويحلا نم لوصفملا

 لضعلا طسوأو ءرسيألا نم لضفأو فخأ نميألاو . اضيأ مظعلاب هرئاغ «هأرمأو محللا لضفأو

 ءذل امير ةثإف-:ةيلع نضع ال يذلا (16 506: 8658) وخرلا محللا امأو :ييعلا نع مججللا ىقنأ

 محل لثم ةيباعللا ديلوتل وأ طع مهتمس#) يدثلا محل لثم نبللا ديلوت ببسب ناك ام ًاصوصخو

 الإ هئاذغ ةرثك سيلو ءأيمغلب نوكي تاقوألا رثكأ يفو دّيج مضهنا اذإ هؤاذغو .ناسللا لصأ

 ّيصخ محلو ,([طع مقتصتمل) يدثلا محل الإ (156 ممان50165) لضعلا محلو .موحللا ءاذغ ةرثكك

 بلقلا محلو «هريغو دبكلا قورع نم جستني امك ةماعدل هقلخ ناك ام ةدوج هلقأو «كويدلا

 نم لضفأ يصخلا محلو ءظيلغ وهف «نبل هيف ناك نإو .دّيج يدثلا ءاذغو «ةثوتلا لثم هلصأو

 ع
 جيهايطلاو جاّبقلا موحلو ىذغأب سيلو ءاهنم فطلأ جاجدلاو «جّردتلا ريطلا موحل لضفأو

 . حيراردلاو

 « لضاف هنإف يلعملا لك « لضفأ هرم خب ؛(ل0 اعصمء) جازملا سباي ناويح لكو

 موحلو .ًاقلطم ءيدر سيتلا محلو ءأدج ًائيدر ناك امبر هطلخو ءًأدج لضافب سيل زعاملا محلو

 نايبرخلاو سيواوطلاو لاوطلا قانعألا تاوذو ةيئاملا رابكلا رويطلا عيمجو «ةئيدر عابسلا

 ةحنجأو . ةئيدر اهلك ريفاصعلاو اههبشي امو «ءادوسلل هديلوت رثك امو ءاطقلاو ةبلصلا تامامحلاو

 ظ . سوميكلا ةدّيج ةضايرلا ةميظعلا ةظيلغلا رويطلا

 يرجي نمو :ىراصنلا تلاقو . ةيوادوسلا ىلإ هليم عم ءابظلا محل شحولا موحل ريخو

 ّيوق وه يلهألا محل نم ٌفخأ هنوك عم هنإف «ّيربلا ريزنخلا محل شحولا موحل ريخ لب مهارجم
 ناويحلا لاوحأ يف رظني نأ بجيو ء«ءاتشلا يف نوكي ام هدوجأو «ماضهنالا عيرسو هريثكو ءاذغلا

 . نبللا يف ليق امب كلذ ريغو هتضايرو هاعرمو هّئس نم اضيأ

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ :عجاري )1١(

 توريب «© 48 ١1.
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 محل نم سبيأ رقبلا محلو «عبرألا تاوذ محل نم سبيأ «عمجأ ريطلا محل : عبطلا
 ديدش ءاذغلا ظيلغ روزجلا محلو «نأضلا محل نم ًامضه رسعأو سباي زعاملا محلو ءزعاملا

 طبلا محل امأو . ظيلغ نابرخلاو زوإلاو ريطلا رابك موحلو «سباي راح بنرألا محلو «ناخسإلا
 ذفنقلا محل نأ مهضعب معزو .نأضلا محل نم كلذ يف بيرقو ةبوطرلا ديدشف «تايئاملاو

 .ةبطر ةّراح ةيلألاو نيمسلا محللاو «بطرم

 هنجطم ءاذغو .مدلا ىلإ ةلاحتسا ءاذغ برقأو «ندبلل ّوقم ءاذغ محللا :صاوخلاو لاعفألا

 .هريزابأ ةّوق هتّوق ءهوحنو يرملاو ريزابألاب خوبطملاو ,بطرأ هقولسم ءاذغو «سبيأ هيوشمو

 ذّذلي ام ردقب ريسي ردق اهنم حلصي امنإو «ماعطلل فّطلم هليلق ءاذغلا ءيدر محشلاو نيمسلاو
 هؤاذغو ءمحل لك فيفجت نم ّدشأ ًافْفجم دوعي هنإف أابطرم لصألا يف ناك نإو  حولمملا محللاو

 مضهيو ء«رارملاو ةيناخدلا ىلإ هتلاحتسا ةعرسو «هئاذغ ةلق عم نطبلا نّيلي نيمسلا محللاو .ليلق
 . محشلا نم ظلغأو رحأ يهو ءءاذغلاو مضهلا ةئيدر «نيمسلا محللا نم أدرأ ةيلألاو امير

 محل هلضفأو . (1طع طاهلع طا1ء) ءادوسلا ضارمأ كلوت ؛«ءيدر دوسأ هظيلغ ءاذغلا ريثك رقبلا محلو

 : زيجاسملا

 تلاق .فيصلا لئاوأو «عيبرلا هيف لكؤي تقو لضفأو «خيطبلا روشق هيرهي رقبلا محلو
 امأو .هتفاثك الو ريزنخلا محل ءاذغ ةجوزل هظلغ عم هل سيل :مهارجم يرجي نمو ىراصنلا

 .اهتبوطر ةدشلو ءاهليلحت ةدشل ءاذغلا ةليلقف «صينانخلا موحل

 ةدّيج هدبكو ةذيذل هصناوقو «هوحنو جاجدلا ءاذغ ةدوج يف سيلو ؛ءاذغلا ريثك طبلا محلو

 .نفعي نأ نم نامحللا دعبأو «حايرلل رساك قارقشلا محلو . طلخلا ةلضاف «ءاذغلا يف ةذيذل

 .ًارهوج اهسبيأو ءامحش اهلقأ
 فلكلل دّيج شحولا رامح محشو «(156 ؛ةانانه») قهبلا دّلوي رقبلا محل :ةنيزلا

 قهبلا ىلع ءالط نالمحلا محل ةقارحو «نّممسملا طبلا محش كلذكو ءءالط (15 213

 .بلعثلا ءادل عدمضلا محل ةقارحو («(1طع ؟تانلن5م)

 .(1طء هههءعع7) ناطرسلا دل وي رقبلا محل : (1طع ةدءااتم عك ةهل طع مانكانلعو) روثبلاو ما روألا

 . (1طع طقصل 57ءاانهعد) ةبلصلا ماروألا للحيو .ةظيلغلا موحللا كلذكو

 ءابوقلاو برجلا درج رقبلامحل : (1طع 70205 220 طع ان16825) حورقلاو حارجلا

 يباوقلا ىلع ءالط لمحلا محل ةقارحو «ةظيلغلا موحللا كلذكو «ةئيدرلا (1815ع5ه:ت5)

 . ( 18111 عاا؟01135)

 كلذكو .يلاودلاو «ليفلا ءادو «ماذجلا كلوي رقبلا محل : (1طءزمامغ5) لصافملا تالآ

 اهيف دعقي بنرألا محل ةقرمو . يساجلا بصعلل ةدّيج  ًاداّمض - ةيلألاو «نمسلاو ةظيلغلا موحللا

 محل .بلعتلا ةقرم لعف اهلعف براقيف «لصافملا عاجوأ بحاصو ؛(126 عدانا) سرقنلا بحاص
 نهد عم يشحولا رامحلا محش . (18 مص ةانك0) لصافملا عاجوأ ىلع ًاداّمض لمعتسي سرع نبا

 (1« !ءمعموإ) ماذجلل ىعفألا محلو .ةظيلغلا حايرلا نمو .رهظلا عجو ىلع دّيج خورم .طسقلا

 ظ . (1طع 1عم2هوإل) ماذجلل ًاضيأ دّيج ذفنقلا محلو ؛هباب يف ليق ام ىلع
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 ثدحي «ةروكذملا ةظيلغلا نامحللا رئاسو رقبلا محل : (0عوصق هأ طع طغمل) سأرلا ءاضعأ

 طلخي سرع نبا محلو . فيفجتب (156 11 (طمانعطغ) ساوسولاو (156 طاهءاع طناع) ءادوسلا

 . (8مأ1ءقإل) عرصلل برشيو «بارشلاب

 تاوذو عابسلا موحل . نيعلا ضايبل نالمحلا محل دامر : (0هن13 هق355)نيعلا ءاضعأ

 .اهيوقتو نيعلا عفنت بيلاخملا

 موحلو .ديج نيلولسملل عفان يرهنلا ناطرسلا : (1265مأ:340153 08385) سفنلا ءاضعأ

 .اصوصم الإ قيناوخلا حّيهت خارفلا

 ربلا جابكس نكل ؛«(156 ةماهم») لاحطلا ظلغت ةروكذملا ةظيلغلا موحللا : ءاذغلا ءاضعأ

 يف ركذي اطقلا محلو .(156 ة6ههتةءط) ةدعملا ىلإ داوملا ناليس عنمي نارفعزلاو ةسبايلا ةريزكلاب

 يف ذخَتي نأ ىلوألاو «ءلاحطلاو دبكلا ددسو ءاقستسالاو «جازملا داسف نم عفني ام ةلمج

 اهتبوطرو ةدعملا دربل عابسلا موحل حدم نم سانلا نمو .شطعلا جيهي الئل ًاصيرق ءاقستسالا

 محل نإف «هتقرو ءاذغلا ظلغ بسحب سيل امهؤطبو ءرادحنالاو ماضهنالا ةعرسو اهفعضو

 هجزل ءاذغلا ٌّيوق وهو ءأرادحناو ًاماضهنا عرسأ لاقي ام ىلع  يلهألاو يّربلا ريزنخلا

 .ءاقستسالا عفني نيبجنكسلاب ذفنقلا محلو .رادحنالا ةعيرس اهظلغ عم ليايألا موحلو «هظيلغ

 ءاقستساالاو ءحجازملا داسفو ءاهفعضو (181عمه06 50[065ء[1082) دبكلا ددس نم عفني اطقلا محلو

 .(1ط6 5[(ه08عءط) ةدعملا اهفاعت بيلاخملا تاوذو عابسلا محل و .(1طع لعمموإل)

 (1ع زلعا1م» طثاع) ءارفصلا تلح عنمت ةيرقبلا م وحللا : (8:ه:ء1329 ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . (ات1هعم2و ه؟ طع ذصاعواتصعو) ءاعمألا حو رمل دّيج 3 وشم بن رألا محل . (1طعذصاعدانصع5) ءاعمألا ىلإ

 مرهلا كيدلا ةقرم . (1طع مهنم ه4 طع طصو) ىلكلا عجول دّيج  نيبجنكسلاب اففجم  ذفنقلا محل

 ىلكلا عجول دّيج  طسقلا نهد عم  يشحولا رامحلا محش .ةيوادوسلا ضارمألاو جنلوقلل ةديج

 ةجابكس رقبلا م ةقرم . ريساوبلل ةدّيج بيلاخملا تاوذو عابسلا موحلو . ةظيلغلا حيرلا عم

 تاضومحلاو «لخلاو ةربزكلاب محل ةصيرق كلذكو ء(8زاز' لنومطمءه) يرارملا لاهسإلل ةدّيج

 لقعت «ةيوشم ريغو ةيوشم ريطلا موحل كلذكو .نارفعز ليلقو .ةسبايلا ةريزكلاو .ههبشت يتلا

 ٌبصو تقلس اذإ ًاصوصخ ء«ربانقلاو اطقلا اهنم ىوقأو . جيهايطلاو جابقلا اضويضخ ؛ةعيبطلا

 . اهريغ نم نطبلل ًانييلت دش ةينمسلا موحللاو .(180 د60 لوبلل ٌردم ليألا محل .قرملا اهيلع

 عبرلا تاّيمح ثدحي ريطلا رابكو لاعوألاو ليايألاو رقبلا محل :(156 606:5) تايّمحلا

(11153621015) . 

 محل ' مريتسلا نم محن فا رشلا ىف يف ىقسي ًافْمِجم سرع نبا محل : (156 مدادمدق) مومسلا

 محلو ءٍبِلَكلا ٍبْلكلل بارشلا عمو اا
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 ميملا فرح يف مالكلا يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 : كسملا

 يسنألا ىلإ نافقعم ناضيبأ نابان هل ؛هنيعب وه وأ «يبظلاك ةباد ةّرس كسملا :ةيهاملا

 ظ . نينرمك
 يدنهلا مث «يريجرجلا مث «ينيصلا لب ليقو «يتبتلا هندعم ببسب هدوجأ :رايتخالا

 هنول ةهج نم هدوجأو .ّرملا مث ؛لبنسلاو نينمهبلا ىعري ام نورق مث «يعرلا ةهج نمو «يرحبلا
 .رفصألا يحاّقفلا هتحئارو

 . حجرأ مهضعب دنع هسبيو «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . وقم فيطل :صاوخلاو لاعفألا

 . خيبطلا يف عقو اذإ رخبي : ةنيزلا

 عفن روفاك ليلقو نارفعز عم كسملاب طعسا اذإ : (0:عدمق هز طع طع80) سأرلا ءاضعأ

 غامدلل وقم وهو «ةّوقلاو للحتلا نم هيف امل اضيأ هدحوو ؛(156 0014 56202656) درابلا عادصلا

 . لدتعملا

 . قيقرلا ضايبلا ولجيو اهتابوطر فّشنيو نيعلا يّوقي :(00113: ه:عده5) نيعلا ءاضعأ

 نم عفني دو حري درو بلقلا يومي : (865مأئ2غ0597 220 طع هطعوأ 0:ع255)ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . (1طع عامدنص) شخوتلاو (مه1مز(1(2هد هؤ طع طعم ناقفخلا

 . شيبلا ًاصوصخو .(16 مدا5هه5) مومسلا قايرت وه : (76 م015055) مومسلا

 ةيضرأو ةليلق ةيئام نم ةبّكرم هترجشو .داوسلا ىلإ يطَبَن هنمو .ضيبأ يمور هنم : ةيهاملا
 . ردنكلا نم عفنأو فطلأ وهو «ةريثك

 مث ءامايأ لخلا يف هكرتو هليلحت هحالصإو ؛يقنلا ءالجلا ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 هترجش يف سيلو .ردنكلا نم ًافيفجتو ًانيخست لقأ وهو «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا
 . هترجش ىف امم رثكأ نيخست هيفو «ديدش نيخستو ديربت

 يئام رهوج نم هبيكرتو «ضباق هترجش ءازجأ عيمجو «لّذحم ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 كلذكو ءهلدبو ءساديطسفويهو ايقاقأ ماقم موقت هلوصأ روشقو هلوصأو «يضرأ رهوجو رتفم
 عيمج يف نأ ىري نأ هبشيف «سونيلاج» امأو . ضبقلا ديدش نهد اهترمث نم ذختي .هقرو ةراصع

 هفيفجتو «لقأ هضبق داوسلا ىلإ برضي يذلا يطبنلاو «هناهدأ كلذكو انييلت ضبقلا عم اهئازجأ

 الب وهف .فيفجتو نييلتو ضبق نم هيف ام لكو .يوق ليلحت ىلإ جاتحي امب قفوأ وهف ءرثكأ
 ةّدح ّلقأ كلذ عم وهو . مغلبلا ةقيقرلا هترارحو هنييلتو هتفاطلل بيذيو ًأادج فيطل هنهد .ىذأ
 . غومصلا رئاس نم ةفاثكو

 . انسح ثرويف رمغلاو تانونسلا يف عقي :ةنيزلا
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 ماروأ نم تييلتلاو ضبقلا نم هيف امل عمتي : (156 :تءااتصعك ةمل اطء مانكنلعو) روثبلاو ماروألا

 دوسألاو «ةنطابلا تابالصلل قفو أ يطبنلا دوسألاو . (11:هعمه] هلدصتستة هدب ةنبءالنصو) ءاشحألا

 . (1طع طعمعءانع تببءالنصعو) ةيلمنلا مار وألل عفان

 «ةيعاسلا نم هقرو خيبطو هتراصع عنمي : (16 5هاتصلم ةسل طع اناهعدو) حورقلاو حارجلا

 هتراصعو هقرو خيبط ٌبصيو «بالكلاو يشاوملا برج ىتح «برجلا نم عفني هترجش نهدو '
 . ربجيف (156 6:هاععه طمه65) ةروسكملا ماظعلا ىلع كلذكو «محللا تبنيف حورقلا ىلع

 سأ رلا نم (1طع مطاععم) مغلبلا بلحي هغضمو : (0:عدمو 0 طع طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 . (1طع عدص) هللا دشت هب ةضمضملا كلذكو «هيقنيو

 . بلقتملا بدهلا هب قصلي : (06ها013: 0:8355) نيعلا ءاضعأ

 مدلا ثفنو (156 همانوط) لاعسلا نم عفني : : (1 دمام همعدص5) سفنلا ءاضعأ

 .هرشقو هلصأ خيبط ص وصخو ((11361008مأال515)

 بّيطيو ةوهشلا قّتفيو (156 11:62 دبكلاو (1ط6 ةنهصقءط) ةدعملا ىَّوَقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . اهتقو ىف (16 انالعم) ديكلا و (1طع ة:هدتةعط) ةدعملا

 4 ت و (1طعزساعوانصعو) ءاعمألا و (1طعا1062) دبكلا وق : (8:ه2ءاد75 01عده5) ضفنلا ءاضعأ

 (16 جحسلاو ايراطنسودو فالتخالا نم عفني هرشقو هلصأ خيبطو . اهماروأ نم عفنيو اهماروأ

 (11هذ1ه8) ناليسو ماحرألا عاجوأ عيمجو .محرلا نم مدلا فزن نم هقرو سفن كلذكو «520:18هه)

 . هرزبو هترجش نهد كلذكو «ةدعقملاو (50260515[126226) محرلاّوتن نمو . ةئيدرلا اهتابوطر
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 «ةرارمو ضبق ىلإ برضي رابغ هلو «نوقيراغ نول يف لكشلا ةفلتخم 57 : ةيهاملا

 . اينودقم دالبب رثكيو «هلصأ هنم لمعتسي امنإ تابن لصأ وهو «ناسللا وذحي ةحئارلا ٍبّيط وهو
 مث ءأمايأ ّلخلا يف هكرتو هليلحت هحالصإو «يقنلا ءالجلا ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 يتلا

 . ةهفات ةجيضن ريغ ةبيرغ ةبوطر هيفو «ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا
 نشا. ننس :هنكل نهتزلا يف لمنلاب هينا كللط رعب كرنل + ضارغلا
 . لصافملا عاجوأ نم ًءالطو ير عفني : (12ءزهزدا5) لصافملا تالآ

 . هيف ةجف ةبوطر لضفل كلذو «هنم راثكإلا عدصي : (01عدصد 04 طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 اهيف خفنلاو ةدرابلا دبكلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 5 ءررش (1011211119 01 121231:082) ل رد رسع نم م عفان : (1:1 اهلل 01 عقطك) ضفنلا ءاضعأ

 نم عمنيو 156(2 265565) ثمطلا ٌرديو ءاهيف لوضفلا ناقتإو ةناثملا عاجوأ نم كلذكو ءاداَمضَو

 . خفنلاو رقارقلاو صغملا نم عفنيو «هئام يف سولجلا ىتح (0::هلهن2) ماحرألا عجو

 .تابن يربلا ثيشلاو دسألا لبنس وه :وم )١(
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 :نويرزام

 قرولا ريغص رخآلاو «قيقر ريبك هقرو ام امهدحأ .نابرض وهو ءريبك عوّتي :ةيهاملا
 .لاّبق وهف دوسأ ناك امو ءامهؤدرأ اذهو «هنيخث

 ريقسملا انارب .منتللاو نوكيا قرون اميمعو ارك فرو دزاك ام ةويوزاملا دوجا :نايكفألا
 . ليلحتلاب نويرزاملا ةلئاغ رسكي دقو «ءيدرف اهدعج قرولا

 . ةعبارلا يف سباي راح : عبطلا

 .ةديدش هتفارحو ءرّشقم ٌقنم لاج وه : صاوخلاو لاعفألا

 شمنلاو (156 16006552) صربلاو (156 ؛ذانانه0) قهبلا يف لمعتسي هفانصأ عيمج :ةنيزلا

 . كلذ يف تيربكلا هب طلخي دقو ءجراخ نم ءالط (1طع هدهتققط)

 يبا وقلل لمعتسي هفانصأ عيمج : (1[طع تمانصلك ةصم طع 1110615) حو رقلاو حا رحلا

 لّثحملا رهوجلا نم هيف امل تاشيركشخلا علقيف «لسعلاب ةخسولا حورقلاو (ةندو» هك
 . برجلا فمجي كلذكو «لاكألا

 .دوسألا خيبطب اصوصخو «هخيبطب ضمضمتي : (0:ع355 ه, طع 5684) 5 رلا ءاضعأ

 .ةعجولا ّنسلا ىلع موم ةعطقو لفلف عم هنم ءيش قصلي دقو ءّنسلا عجو نكسيف
 .ًادج دبكلاب رضي نويرزاملا : ءاذغلا ءاضعأ

 .«هوهز تفو ًابطر ذوخأملا ًاصوصخو ؛ءاملا لهسي : (8:هءءاهمب هءودصت) ضفنلا ءاضعأ

 لطر يف خبطي تايمخرد تس ًاعوقنم هنم ةبرشلاو ءفمجي مث ٠ . لخلا يف ' عمري ناب هاج ريثكلاو

 ًاصوصخو رمل ع ٌبحو تاّيحلا لهسيو برشيو «عبرو فصن هنم ىَّقني ىتح ءءام فصنو
 نم درج يف اههروانورتعو هاحإ نه عييدتو ؛يلبجلا جنتوفلا خيبط يف هنم نفاثوسكأ

 .سافنلا ةيقنتلو ءاقستسالل برشي مث ؛نيرهش كرتي مث ءىفصي مث ءنيرهش كرتيو «بارش
 لهسي ايضا هنإ : مهضعب لاق .ديدشلا (10165ه119 01 ان28228408) لوبلا رسع نم عفني هخيبطو

 ًالاقثم هنم ذخأي نم مهنمو .نيتنسفأ هالثم هب طلخ اذإ ًاصوصخو ؛«ةيمغلبلا طالخألاو ءادوسلا

 ءاملا لاهسإ هب ديرأ نإ  بجيو «ًافايش هنم ذخّتيو .خوبطملا لسعلاب ًانوجعم نيتنسفأ هفعضب
 هب لعف (1ط6 طادهإع طنا) ءادوسلا لاهسإ هب ديرأ نإو ءهل ىرخألا تالّهسملا هب طلخت نأ  رفصألا

 . (1ط6 طاهعاع طناع) ءادوسلا لهسي امب طلخيف «كلذ لثم

 -دوسألا ايضريصتنب وهو .ماوهلا شهنل بارشلاب ىقسي نويرزاملا : (156 مه15585) مومسلا

 سانلل هنم لتاقلاو «ريزانخلاو بالكلاو رافلا لتق «تيزو ءامب عمجو قيوسلاب طلخ اذإ «لتاق
 . (15؟ لتدمعط0ء2) لاهسإلاو (15ع ؟هصن# ءيقلا و بركلاب لتقي نيمهرد نزو

 .ورم

 .سبيأو ٌرحأ وهو ءروخامرم وهو ةحئارلا ٍبّيط عون «عاونأ هنإ :دنهلا تلاق :ةيهاملا
 «ضيبألا ورملا ىّمسي ثلاث عونو .نّيل راح وهو ءًاسومس هل لاقيو ءأحير لقأ وهو ءرخآ عونو
 ىّمسي عونو .روثلا ناسل وه ةحّرفم ةّوق هيف يذلا نأ نظأو .ةحّرفم ةّوق هيفو لدتعم
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 ب

 . هفصاو لاق اميف دراب وهو راهبشيم ىّمسي عونو . فطلم سباي راح وهو «سوهامورم

 . فلتخي مث ةيناثلا يف سباي ٌراح : عبطلا

 (156 مغلبلاو خفنلل للحم فيطل .حيرلل شفم هفانصأ عيمج :صاوخلاو لاعفألا

 . تناك ثيح ةدرابلا ددسلل حتفم «مطلععمد)

 راحلا عادصلا نم عفان ءراهبشيمو ةعجولا نذألا يف نبللا عم رطقي :سأرلا ءاضعأ

 نكل «(16 ءم11 طء202ءط6©) درابلا عادصلا عفني دو ءّرملا فانصأ رئاسو (1طع طمأ طءهلةعطع)

 . بارشلا ىلع مش اذإ ًاصوصخ ءعدصي هنم رطعلا
 عجو نم عفنيو 156(2 ة6هصةعط) ةدعملا نم (1ط6 مااءوص) مغلبلا للحي : ءاذغلا ءاضعأ

 .اهيوقيو ةدعملا

 نم عفني يلق أذإ هرزبو 1(2طع أماعواتصعو) ءاعمألا يوقي : (8:01أ35ل 018385) ضفنلا ءاضعأ

 .امغلب لهسأ لقي مل نإو ءايراطتسود نمو (156 ت«ه0:3808) جحسلا

 ظ :روخامرم

 . رطع ةحئارلا بّيط «ةرضخلا ىلإ ربغأ هرهزو «فورعم :ةيهاملا

 ةثلاثلا يف راح وهو «ىوقأو شوجنزرملا نم نخسأ روخامرملا نإ «يقشمدلا» لاق : عبطلا

 . تناك ثيح ةّيمغلبلا ددسلل حّتفم حايرلل نكسم للحم فيطل :صاوخلاو لاعفألا

 همش عدصيو ؛ نفارشلا يف لعج اذإ 557 ركسي : (©:عقمك ه1 طع طعو0) سأرلا ءاضعأ

 يف حيشلا هبشي «درابلا عادصلاو راخبلا عيمج هلوطن ىلع بابكإلا وأ هّمش للحم هنكل «هيلع

 . كلذ

 .ةدعملا ةبوطر فّشنيو ءاشحألا َدَدُس حتفيو ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع زم عوأتس©و) ءاعمألا يوقي : (801 اق 018895) ضفنلا ءاضعأ

 : يكملا لقملاو دوهيلا لقم

 مداودلا نم امهالكو .مدودلا لقم ريغ وهو يبرع هنمو ء يبلقص هنم «دوهيلا لقم : ةيهاملا

 . مودلا ةرجش ةرمث وهف يكملا امأو ءغومصلاو

 لهسلا ناديعلا نم يقنلا معطلا ٌرملا يفاصلا قرزألا وه نيغمصلا نم دوجألا :رايتخالا
 ىلإ نييلتلا نم جرخ دوهيلا لقم قّع اذإو «راغلا ةحئار هناخدل ؛ةحئارلا بّيطلا لالحنالا
 . فيفجتلا

  «يبلقصلا ًاصوصخو ؛نّيلم ىلوألا رخآ يف راح رخآلاو «سباي دراب يكملا :عبطلا

 .نامرلا هفّمجي يبرعلاو

 دشأ يبلقصلاو «حايرلل رساك جضنم نّيلم دماجلا مدلا ىتح لّذحم :صاوخلاو لاعفألا

 . هّيرط الإ هنم سبيأ يبرعلاو ءانييلت
 . (1طعطقمل ةت:ءالتصعد) ةبلصلا ما ر وأل ١ للحي : ( 1ع وزب: ءالت صعد ة20 طع مان53165) روثبلا و ما ر وألا
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 ةرمث وه سيل يذلا يبرعلاو «ةدرابلا ماروألا رئاس للحي كلذكو «مئاصلا قيرب افودم ًاصوصخو

 . ةبلصلاو ةنطابلا ماروألل اخوبطم برشيو «ريزانخلا ليزي ءدوهيلا لقم وهو .مودلا

 . ةفعسلا ىلع لخلاب ىلطي : (156 هاتصلك 320 اطع ان1نع5) حو رقلاو حا رحلا

 ثشتلا نمو (10 57ءهأع اطع مانككع5) لضعلا خسف نم عفني : (1طعءزهزما5)» لصافملا تالآ

 .اهدقعتو باصعألا ةيالصو

 ءاهمار وأ و (1ع«8عط6ع2) ةئرلا ةبصق عاج وأ نم عمني : (2 عومتع2 ه2 هءعدصمك) سفنلا ءاضعأ

 ةرجنحلا ماروأ نم عفان يبرعلاو . بنجلا عاجوأ عفنيو ,نمزملا (156 همانوط) لاعسلا نم عفنيو

 . قلحلاو (5ج:ءالتسعد ه6 طع اةصصتع ةصل طع مطقصلما)

 .ًاروخبو ًالومحو ًابرش (16 م11 ريساوبلا نم عفني : (8هءماقصر هءعمصن) ضفنلا ءاضعأ
 .جحسلا عنم تالهسملا يف عقو اذإو ء(2عدهل هةلعدادو) ىلكلا ةاصح نم عفنيو ءاهمد سبحيو

 هنأ ىف كش ااالو ءردي هلا انيقدأ ىكملاب نظي دقو .(156 662565) ثمطلاو (186 نءنه©) لوبلا ٌرديو

 ءامب برشو نيلاقثم رادقم هنم قحس اذإ  رمحألا يفاصلا يبرعلا لقملاو .ةاصحلا تّتفيو لقعي

 ا ل .ءاملا ةردأ ناللحي ًاعيمج نالقملاو .مغلبلا مطح لدعلا

 .نييئنألاو ةدعقملا ماروأ نالاحبو محرلا نايقنيو للا ناو دكت

 : ءاملا

 . كانه نم ملعيلف ؛لّوألا باتكلا يف اهانركذ دق ةدومحملاو ةلضافلا هايملا :رايتخالا

 ةردكأاو .ةبيرغ ةحئارو .بيرغ معط اهيلع بلاغلاو .ةيحئاطبلا ةدكارلا يه ؛ةئيدرلا هايملاو

 ائيش اهقوف لمحتو « ءيذر ءاثغ اهيلع وفطي ىتلاو ,رجحتلا ىلإ ةردابملاو «نزولا ةليقثلا ةظيلغلا

 .ابيرغ

 هيبشسلاو ؛جتساشنلاو ظيلغلا بارشلاو نبللاب اهررض كرادتي هايملا نم ةيقروبلا نأ (ملعاو)

 ةظيلغلا هايملاو ةّردملاو ةفطلملا لوقبلاو ّجفلا ءائقلاو ء ءينلا ءاريبغلاو يناحيرلا ق قيفرلا تارشلاب

 .اهتلئاغ بهدي اهيلع بارشلا برشو .ثاّدكلاو لصبلاو موثلاك «تافطلملا اهحلصت .ةردكلا

 نشخ ءام لاقي دقو .ءالجلا داحلا امإو « ظيلغلا امإ ءوه نشخلا ءاملاو .اهيف ًاطولخم ًاصوصخ

 هحلصي حلاملاو .تاوالحلا هحلصت ّرملا ءاملاو .هب لسغي امل ةيقنتلا ديدش نوكي يذلل

 هحلصي ةلمجلاب ءيدرلا ءاملاو .قيوسلاو ٌرحلا نيطلاو رورعزلاو سآلا ٌبحو يماشلا بونرخلا

 . لخلا

 يديدحلاو يساحنلا ءاملاو .,فّممجم نخسم يقروبلا ءاملاو ًداح فيرح رحبلا ءام : عبطلا

 . ([ط6 ؟"اوزهنو) ءاشحألا عفني

 لخلختلا باحصأ عفني هنكل ,(1طع ءمصطهآن5) ددسلا باحصأ رضي درابلا ءاملا : صاوخلا

 ىيوقيو . ضارمأ هببسب مهل ضرعي نمو .«ناك وضع يأ نم ناك (10ةمه) ناليس َيأ «ناليسلاو

 . ةعفادلاو ةكساملاو ةبذاجلاو ةمضاهلا ىنعأ «لادتعاب ناك اذإ اهلاعفأ ىلع اهلك ىوقلا



 ميملا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا ه8

 «لمقلا لتقيو «حّرقتي نأ لبق دربلا نم ضراعلا قاقشلا نم عفني رحبلا ءام :ةنيزلا
 (1ط6 ؟انان80) قهبلل ةدّيج ةيتيربكلا هايملاو .(16 ةاطند) دلجلا تحت دقعنملا مدلا للحيو

 . (126 1«اناغ006228) صربلاو

 لصافملا ماروأ نم فان ةيتيربكلا هايملا : (16 58ءالئ »ع5 250 116 مانكناد165) روثبلاو ماروألا

 .ةقلعتملا ليلاثلاو تابالصلاو

 .بطري امب حورقلل ءيدر حارقلا ءاملا : (156 مودتصلك ةسم طع ا1106:5) مورقلاو حارجلا

 يباوقلاو برجلاو ةكحلا نم هلامعتسا عفني رحبلا ءامو .حورقلا ريبدت بجاو فالخ وهو
 نم كلذكو «اهب امامحتسا ىباوقلاو برجللل ةديج اضيأ ةيتيربكلا هايملاو .(156 دعو ودمق)

 ١ فعلا
 (156 م6م6 بصعلا ضارمأ نم عفني هوحنو رحبلا ءام :(106 زوز لصافملا تالآ

 ةيتيربكلا هايملاو ءهوحنو ردخلاو جلافلاو ةشعرلا لثم «هب محتسا اذإ اصوصخو «01563565)

 . ةدرابلا بصعلاو لصافملا عاجوأ عيمج نم عفنيو «كلذك

 ءاملاب نوّروضتسيو ء«رتافلا ءاملاب نوعفتني نوعورصملا : (0عوصو ه5 طع ط680) سأرلا ءاضعأ

 .نذألاو مفلا عفني ساحنلا ءامو «درابلا عادصلا نم عفني رحبلا ءام راخبو .راحلا

 . (156 ©الع) نيعلل ءيد ر رفقلا ءام : (06113: 0:8355) نيعلا ءاضعأ

 ردصلل ءيدر آذج 3 رابلا ءاملا : (1865مزئةغهمن 200 طع ءطعدأ هدودص) سفنلاو ردصلا ءاضعأ

 ىلإ جاتحي وهو «هيف يذلا بيطرتلل ةئرلا ةبصقل راض ءاملا َّنأ ىلع « (8:النو ه5 طع مطقصرهت)
 رحبلا ءام .ردصلاو ةاهللاو «(5ءالندع ه؟؛طع مطهمدت») قلحلا ماروأل ديج رتافلا ءاملاو . فيفجت

 ثفن نم عفان ٌبشلا ءام .ةئرلا عفن امبر يقروبلا ءاملا . (84دسدست# 5«ءالنه85) يدثلا ماروأ هب لطني

 . (113 ع 0م149/515) مدلا

 ءاملاو .(15ء ةنهصوءط) ةدعملاو (1ط6 ةماءءص) لاحطلا عفني يديدحلا ءاملا : ءاذغلا ءاضعأ

 ءيدر هوحنو رحبلا ءام .ددسلا باحصأ ٌرضي ًاصوصخ دج درابلا ءاملا . هنم بيرق ىساحنلا
 يقروبلا ءاملا برشو .(126 0:0هموإل) ءاقستسالا نم عمني رحبلا ءام راخب . ]م كام صف ءط) ةدعملل

 كلذكو ءهعنميو ءيقلا نم عفني تشلا ءامو .(116 5:6: 50هه28ءط) ةبطرلا ةدعملا هتيقروبل عفن امبر

 .دبكلا كلذكو ءاهعاجوأو لاحطلا ماروأ نم ةعفان ةيتيربكلا هايملاو . ةضباقلا تآمحلا هايم

 .لهسيف ىقسي دقو «صغملل هب نقحي رحبلا ءام : (8:ه2ءاه59 ه:عود5) ضفنلا ءاضعأ

 ضيحلا فزنو طاقسإلا عنمي يّبشلا ءاملاو .هعذل نكسيف جاجدلا قرم هدعب برشي مث
 .(اناع؟هل88) محرلا عاجوأ نم ةعفان ةيتيربكلا هايملاو .(156 معهد69)

 (1ط6 ينملا تاكرح نكسيو .نطبلا لقعيو «(1632م5ه01518) هابلل ءيدر ًادج درابلا ءاملا

 لوبلا رسعي يندعملا ءاملا عيمجو . هقيفجتب كسمي مث « لهسي حلاملا ءاملا . هناليسو ةثحس ةمعاتتت)

 .ًاضيأ جنلوقلا ثدحي دقو «لقعي يّبشلاك اهضعبو .فّمجيو قلطي اهرثكأو .ةدالولاو ضيحلاو
 يف ةاصحلا ثدحت ةردكلا هايملاو . (16 ههاذ0) جنلوقلاو ىلكلل ةدّيج ةيساحنلاو ةيديدحلا هايملاو



 ه4 ميملا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 مدلا ثفن نم عفني ديدحلا هيف أفطملا ءاملاو . (7عوزهو] ههلهتلادق) ةناثملاو (هه] ههلهادلان5) ةيلكلا

(1813622021[/515) . 

 ةظيلغلاو «تاّيمحلا ثدحت ةتيملا ةدكارلاو ةينيطلاو ةيتيربكلا هايملا : (126 826:5) تايمحلا

 .اهنم عبرلا ثدحت

 . ةلاّثقلا ماوهلا رئاس كلذكو ء«هب عفتنا رحبلا ءام يف سلجف «ىعفألا هتعسل نم : مومسلا
 : 9” يعارلا دام

 ' هال هتوف : :صاوخلا

 . ةراحلا ماروألا للحي : ([طغ 5دءالتص وك ةصم اطع مادكاد1ع5) روثبلاو ماروألا

 .ءاشحألا يف ةليقثلاو ةوخرلا عاجوألا نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 « هخييبط اهتّتفيو (2عمدل ءةهلعدانو) ةيلكلا ةاصح نم عمني : ( 8:62 عءاه7ل 058325) ضفنلا ءاضعأ

 . يعملا حورقل عفان هلصأو

 : ثاغم

 قفاوي هرزب دا نم نكي اعاد ارب سيلو «ىّربلا نامرلا قرع هنإ :مهضعب لاق : ةيهاملا

 . ةوقب اهكّرحيو (15ع 2مط20لت5أ3) ”ماملا

 . ةثلاثلا يف بطر ةيناثلا ىلإ راح : عبطلا

 . (156 هءعههو) ءاضعألل وقم وه : صاوخلا

 . نمسم وه : ةئيزلا
 «لضعلا نهوو ءرسكلاو ىثولا نم هب دّْمَص اذإ عفان وه :(706 ]0:10 لصافملا تالآ

 . لصافملا ةبالصو ذبشدلل دّيج وهو ءحّنشتلاو سرقنلا نم عفنيو
 (عدلهعوو هأ مطهمرنمت ةئرلاو قلحلا تابالصل نّيلم : (( 65م2 01835) سفنلا ءاضعأ

(110128 220 . 

 .هرزب أص وصخ (156 2م52001512) هابلا كرحي : (8:«تءاقهن' هىعقهق) ضفنلا ءاضعأ

 : : جنسأدرم

 يف غلابي دقو «كنآلا ريغ نم ذختي دقو «قرحملا لا نإ :ةيهاملا

 عزنيو رمجلا ىلع قرحي وأ «نيتّرم وأ ةّرم قرحي مث ءرمخ و 0 .هحالصإ
 ءءاملا كلذكو «ةطنحلا هنع لزعيو «قّقشتي ىتح ريعشلاو ةطنحلاو ءاملاب خبطي وأ .هولعي ام هنع

 حلملاك ىقني ىتح ارارم هب اذه لعفي ءءاملا كلذ نع بسري مث « صلخي ىتح ديدج ءامب خبطيو

 هريغ دنعو .ديربتلاو ناخسإلا فيعض هنكل .«فيفجتلا ىلإ وه :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 .لاحم ال دراب هنم لوسغملاو ءوه ام دربلا ىلإ هنأ

 .يعارلا ةرامز ةدام يكاطنألا دواد ةركذت : عج اري )١(
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 هؤالجو 5 .ظيلغلا فطليو «ةيرغتو ضبق عم اليلق ولجي فمجم ضباق :صاوخلا
 اضيأ ضبقلاو لكأتلاو ليلحتلا طارفإ رسكيو ةيودألا عمجي مهارملل ةدام وهو «ناريسي

 52000 .فلكلا ولجيو ذخفلا جحس عنميو «طبإلاو ندبلا ةحئار بّيطي : ةنيزلا
  .قرعلا عنميو ؛« يردجلا راثآ بهذيو «لوسغملا اضوصخو «تيملا مدلاو

 لاق نكل «ضرعلاب حورقلا يف محللا تبني : (156 5هانسلك 220 اطع 016655) حورقلاو حارجلا

 عفنيو .مهارملا ةدام وه لب «صقان الو .ءتبنم الو ءخسوم الو «قنم ال هنإ : «سونيلاجا#

 .ذاخفألاو نباغملا جحس

 . نيعلا ولجيو لاحكألا يف عقي هنم ضيبألا لوسغملا : (06113: 0:82255) نيعلا ءاضعأ

 نايبصلل هنيقسي اندالب يف ءاسنلاو «لوبلا عنم برش نإ : ( »هدام هدوهصك) ضفنلا ءاضعأ

 . هررض لقيل ءاملا نازيك يف هنيقلي دقو «ءاعمألا حورقو «ةفلخلل

 ةرطنلا خفني دو 50(2مم:ءووأمه اطع انعكمع) لوبلا سبحي لتاق وه : (156 مهأز5هه5) م ومسلا

 .نسفنلا قيضيو «قتكيو «ناشللا نفتيو: «قيبلاخلاو
 (1) .ةمارط كشم

 الو معط ريثك معطلا لوأ يف هنم دجوي ال سبايلاو «مرفسهاشلا هبشي نابضق : ةيهاملا

 وه لب «جنتوفلا نع بوني وهو ءًأمد تبلح منغلا هتعر اذإو «ةدحو ةرارم بقعي مث «ةحئار

 وهو «بذاكلا روزملا رخآلاو ءٌقحلا ريشمارط كشملا امهدحأ :نافنص وهو «ريثكب هنم ىوقأ
 .هنم ًالاوخأ تفعضأ هنكل ةينش

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح وه : عبطلا
 ةجزللا تابوطرلا جرخي وه : (1865مأ210 220 طع هطع5أ 08ةهك) سفنلاو ردصلا ءاضعأ

 . (1طع ادص8) ةئرلاو (1ط6 ءهطعو) ردصلا نم

 . (1طع 599260م6) يشغلا و (156 لنؤاتع55) بركلا نم عفان هبارش : ءاذغلا ءاضعأ

 ([طع تعتهمع) لوبلاو ةوقب (15أ مصعه5©56) ثمطلا ّردي : (8:>هىءادنإب ه:عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 .سافنلا مد ُرّدحَي هبارشو ءآلامتحاو ًارّخبتو ًابرش ةّنجألا جرخيو ؛مدلا لوبي ىتح
 | : تارارم

 مث ءزعاملا مث ءبدلاو يبظلا مث ءرقبلا ةرارم «عبرألا تاوذ تارارم ىوقأ :رايتخالا

 نم ىوقأ ريطلا تارارم رئاسو .جّبقلاو جاّردلاو «كيدلا ةرارم ريطلا تارارم ملسأو .نأضلا

 ةيوقلا تارارملاو . حراوجلاب ديصلاو «ةيشاملاب اهنم ثاغبلا تسق اذإ «عبرألا تاوذ تارارم

 . ًايعيبط رفصأ هنول ناك ام اهنم راتخملاو ءاهنم رابكلا ًاصوصخو «حراوجلا تارارم ًادج ةعاذللا

 «ريزنخلا ةرارم تارارملا فعضأو .ةرمحلا عصانلا كلذكو «ءيدرف يدروزاللاو يراجنزلا امأو

 لاق . عبرألا تاوذ ةرارم نم ىوقأ يهف ةافحلسلاو .برقعلاب ىّسملا ىمسملاو طوّبشلا ةرارمو

 .يربلا جنتوفلا وه :ريشمارط كشم )١(



 ه١ ميملا فرح - ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 مث «تاولغ ثالث ناسنإلادعيام ردق ءاملا يف ىلغيو ةرارملا فرط ذدشي :2«سوديروقسيدا

 . ظفحيو هيف ىذن ال لظ يف فمجيو جرخي

 .ةعبارلا يف اهلك ةسباي ةراح : عبطلا

 ؛«ىثنألاو ركذلا بسحب فلتختو ؛ةءالج ةراح اهلك تارارملا :صاوخلاو لاعفألا
 . ةضايرلا لاحو «ةعدلا لاحو «ءاوترالا لاحو .عوجلاو شطعلا لاح بسحب فلتختو

 . (3/1211ع هأ 5 ءالذصعك) ماروألا راثآ ىلع ءالط عفنتو « ثوتلا علقت يشحولا رامحلا ةرارم : ةنيزلا

 . اهعنمتف ةرمحلا مها رم يف عقت : (1طع ةجبءالتص وك هم طع مانككن1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 جنايتيرلاو نورطنلاب ةرارملا تطلخ اذإ : (126 هابصل5 220 طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 رج تاتا رخل ةحئامللا متفارعتلا يف عفت رقبلا ةراوفو دبر اقجنلا برحلا سرعت ابلرجبق قيظو
 ظ . ةديدشلا عاجوألاو ةرمحلا

 ةّيوقلا تارارملا ىلإ اهتجاح فلتخت حورقملاو . يئوتلا محللا علقت سيتلا ةرارمو

 ةّبصعلا تاحارجلل ةديج بئذلا ةرارمو .اهخّسوتو اهئاقن بسحبو ءاهتاقوأ بسحب ةفيعضلاو
 . اهلاثمأ يف فوخملا زازكلاو حنشتلا عنمي عنمي دربلا نامز يفو «(2062065 ":هانه05)

 كلذكو , عفنتف .يلاودلاو ليفلا ءاد ىلع لعجت سيتلا ةرارم : (1«زهذهأ(5) لصافملا تالآ

 تاحارج ناعبتي نيذللا زازكلاو جّشتلا عنمت بئذلا ةرارمو .ًاصوصخ «يشحولا رامحلا ةرارم
 .دربلا نم اصوصخ بصعلا

 يف (ع5ط انآهع15) َةي درطلا حو رملل روثلاو سيتلا ةرارم : (07عوصو 04 طع ط620) سأ رلا ءاضعأ

 ثاّركلا ةراصع عمو «شرط اهب يتلاو «ةليقثلا نذألا يف رطقت تيزلا يف ةمخرلا ةرارم .ناذآلا
 اهب لسغي .؛(156 !نءطء») زازحلل ايلوميقلاو نورطنلاب روثلا ةرارمو . عمسلا لقثلو .نينطلل يطبنلا

 . سأرلا

 عالقلا نم ةعفان ةافحلسلا ةرارمو . عرصلا نم عفنت تقعل اذإ ٌبدلا ةرارم نإ ليق دقو
 ةعفان اهلك تارارملاو عورصملا اهب قاشنتسالا عفنيو «لاقي اميف نايبصلا هاوفأ يف ثيبخلا
 . ةافصملا ددسل أدج ةحتفم موشيخلل

 - حرا ربا ةرارمو .رصبلا ةملظ نم عفنت اهلك تارارملا : (00ن13: 058255) نيعلا ءاضعأ
 ندبلا ةيقنت ةيقنت دعب الإ لمعتست نأ زوجي الو «راشتنالاو ءاملا ءادتبا نم عفنت - سبايلا ًاصوصخ
 ةرارمف :ريطلا يامر . يبظلا ةرارمف «عبرألا باود نم امأ «نيعلل تارارملا عفنأو . سأرلاو
 . يلبجلا ًاصوصخو ءاشغلا نم عفنت زنعلا ةرارمو . طوبشلا ةرارمف ءكومسلا نم امأو «جبقلا

 قانخلل لسعلا عم اهب كتنحتي روثلا ةرارمو : (265مائهغهم' هدهدهو) سفنلا ءاضعأ

 .ةافحلسلا ةرارم كلذكو .(1طع 8:مطغطع:2)

 ةرارم لكو .ريساوبلا قورع هاوفأ حتفت ةد روثلا ةرارم : (5:هرءاهص' هءعده9) ضفنلا ءاضعأ

 ءالط لسعلا عم روثلا ةرارمو 0 ةرسلا اهب تحسم اذإ ريزنخلا ةرارم ىتح ةقلطم ةلهسم
 0000 «نييثنألاو محرلا خوطل اهنم دختتو «ةدعقملا حورق ىلع
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 .روثلا ةرارم كلذكو «شوهنملل قايرت ةيلبجلا سويتلا ةرارم : مومسلا

(0). 

 ظ ٠ (م“

 اهيف نزختو خرفتو ءاهيف ضيبت يتلا لحنلا تويب ناردج وه ,«يفاصلا موملا : ةيهاملا ظ

 .هرئاوك حسو وه دوسألا موملاو .لسعلا

 وهو ؛ماسملا دسيف ١ ىبذتي هنأل ضرعلاب بطريو اخس حورقلا المي نّيلم : صاوخلا

 « لسعلا ريثك نم ليلحت ليلقو ًاريسي ًاجضن هيف نأ كش الو ءاهلك ةنّحسملاو ةدربملا مهارملا ةدام

 ,كوشلاو ءالسلا بذجي ديدش قمعلا نم بذج  ةراوكلا خسو وه يذلا  دوسألا موملا يفو

 . غلاب نييلتو ةريسي ةيقنتو ةفاطل هيفو

 . ([12لمعدد ه[5؟ءالتسعو) مار وألا ةبالص نيلي : (1طعووبءالتصعك ةصك طع مانكأان165) ر وثبلا ومار وألا

 دوسألاو انس 21 2 حورقلا ًالميو «تاشيركشخلا نيلي : (1طع ان1عع15) حورقلا

 . كوشلاو ءالسلا بذجي

 . (1طع 562176و5) باصعألا نيلي : (1طعزمذصأو) لصافملا تاللآ

 . هتحئار ةوقب سطعي دوسألا موملا : (02عدصق ه1 طع طع240) سأرلا ءاضعأ

 دقو اضوصخ اهعلو ًءالط ردصلا ةنوشخ نم عمني : (18عدما2غه.7 ه2عمهمك) سفنلا ءاضعأ

 لوقي «سوديروقسيد) نظأو . تاعضرملا ءادثأ يبادجللا هولا عنميو ؛ حسفتلا نمهدب برض

 اددع ١ رمستك> تاسرواجلاك ًايوبتخ اور

 ءاسحألا ضعب ىف تاسرواج رشع هنم برشي : (18561618 3 018385) ضفنلا ءاضعأ

 ٠ (12 01 121عوأن265) 7 هما حورقل ةيزرآلا وأ 6 ةيسرواجلا

 تاحارج ىلع لعجيو :(1526 م015025) مومسلا بذجي هنإ لبق ٠ : (1طع عل مومسلا

 : سيطانغم

 .هتوق هتوقو «هجذاس راص قرحأ اذإو «ديدحلا بذجي يذلا رجحلا وه :ةيهاملا

 .هيف طلخ ال يذلا صلاخلا «ةرمح بّرشملا دوسألا هدوجأ :رايتخالا

 .ّقنم لاج :صاوخلاو لاعفألا

 هنطب ىف سبتحا نمو «ديدحلا ةدارب بارش نم هاقسي : (18:20561313 0:8205) ضفنلا ءاضعأ

 ءامب تاسولونأ ثالث هنم ىقس اذإ هنإ ليقو «جورخلا دنع هبحصتسيو هبذجي هنإف ءديدحلا ثبخ

 . اظيلغ اسوميك لهسأ نطارقلا

 .عمشلا وه :موملا )01(
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 : ائيشقرام

 .هبشي هنم فنص لكو «يديدحو «يساحنو «يضفو «يبهذ «فانصأ وه ءرجح :ةيهاملا

 رصبلل ةعفنملل رونلا رجح يأ ءانشورلا رجح هنوّمسي سرفلاو .هنول يف هيلإ بسني يذلا رهوجلا
 . (1طع 51ععظأ)

 . ةئلاثلا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 ١ ام هنكل «ةيوق هتوقو .ءالجو ليلحتو جاضنإو ناخسإو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 . هتعفنم رهظت مل .هقد معني

 شمنلاو (156 ؛ةانلذ60) قهبلاو (16 !هناعملعم52) صربلا ىلع لخلاب يلط اذإ عفني : ةنيزلا
 .هدّعجيو «رعشلا ققريو ء«دلجلا تحت ةنقتحملا تابوطرلا للحيو «(16 2385235)

 ةبلصلا ماروألا عفن جنايتيرلاب طلخ اذإ : ([طأ دهءالتمعد 220 اطع مادداد]ء5) روثبلاو ماروألا

 . ليلحتلاو جاضنإلا نم هيف امل ةللحبملا مهارملا يف عقيو ءاهلذحو .(11د:0 5ج:ءالتصعو)

 ,(1عنلهءم5) حو رملا محلي جئايتي يلا عم :  156 >هانص لد هضم طع ان10ع15) حو رّملاو حا رحلا

 .دئازلا محللا علقي خينرزلا عمو
 . ةدملاب ةهيبشلا ةداملا نم لضعلا ءازجأ يف عمتجي ام للحي : (126زهذه:9) لصافملا تالآ
 : عزفي مل ّيبصلا قنع ىلع قلع اذإ هنإ ليق : (0:عدصو هز طع ط680) سأ رلا ءاضعأ

 . قرحم ريغو ًاقرحم اهيوقيو نيعلا ولجي : (0ءان12: 018825) نيعلا ءاضعأ

 . هنم دوجأو ائيشقرام لاوحأ يف وه :ةيهاملا

 : دادم

 . فورعم :ةيهاملا

 .ًاداوس هكلحأو ءانزو هّقْخأ هدوجأ :رايتخالا
 . تادّربملا نم هنوّدعي «سلوبا»و دنهلا َنإف «يدنهلا الإ فّمجم هلك راح : عبطلا

 : 50000 هّلك : صاوخلا

 ىلع لعجي يدنهلا نأ مهضعب معز : (156 ؟ءالتسود ة20 طع مان56015) روثبلاو ما روألا

 . اهعفنيف (1 مقل ةسسسة أهدر ةن:ءالتصعو) ةراحلا ما روألا

 غمص 3 ريونصلا بشخ ناخد نم ذختملا : (16 ؟هانه05 220 طع ان15655) حورقلاو حارجلا

 . طقسي ىتح كرتيو «رانلا قرح يف لعجي لقمو
 .() شوحْنَز ل

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 ,ةفرعملا راد «ءيوانضلا نيمأ دمحم ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري )١(
 /١11. « توريب
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 .ةداح ةقلطم ةنخسم هنهد ةّوقو «لذحم حّبفم فيطل : صاوخلاو لاعفألا

 ضايبلا عنمي هنإف ءمجحلا نم غارفلا دعب وضعلا ىلطيو «ةمجحملا يف هؤام لعجي :ةنيزلا

 مدلا ةبهك ىلع هسباي ىلطيو «(156 هدموأهد9) ةماجحلا دعب ةطراشملا دنع ثدحي يذلا

 . نيعلا تحت اصوصخو «ءهرارضخاو
 . ةيمغلبلا مار وألا ىلع ءالط وه : (156 5؟:ءالتدعد 220 طع مانكن165) روثبلاو ما روألا

 5 عفنيو «بصعلا ءاوتلا ىلع ىلطيف .يطوريقلا يف عقي : (1طءزهزما5) لصافملا تالآ

 قنعلل ليمملا جلافلل داّمض اضيأ هنهدو «ءايعإلا ىلع لسعلا عمو كلذك «ةيبرألاو رهظلا عجو

 . جلافلا نم هريغلو «فلخ ىلإ
 عادصلا نمو «ةقيقشلا نم عفنيو «غامدلا ددس حتفي : (0:عدهسو ه؟طء 5620)سأرلا ءاضعأ

 اهيف لعجيو . ءاروطقو الوطن نذألا عجو نمو .ةظيلغلا حايرلاو «يوادوسلا عادصلاو ؛ةيوطرلاو

 . اهدادس نم عفنيف ٠ « شوجنزرملا نهد يف ةسومغم ةعطق

 . (1ط6 0هموإل) ءاقستسالا نم هخيبط عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 (5انممهعوكأمم ه1 طع انك26) لوبلا رسع نم هخيبط عفني : (8:>هىعءامصت ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . اهقانتخا ىلإ يدؤملا محرلا مامضنا عفني» فطليو نخسي هنهدو «(126 8:065) صغملاو

 . برقعلا عسلل دامض لخلا عم وه : مومسلا

 جزيويم

 .دوسألا صّمحلاك نّضغتم دوسأ ّبح وهو «يلبجلا بيبزلا وه :ةيهاملا
 . ةثلاثلا يف سباي ٌراح : عبطلا

 . فيرح داح لاكأ قرحم :صاوخلاو لاعفألا

 . خينرزلا عم ًاصوصخو لمقلا لتقي : ةنيزلا
 برجلا ىلع هدحو وأ تيرا عمو : (156 ؟8هاتصلك ةمل طع اناهعتو) حورقلاو حارجلا

 .ريشقتلاو

 (156 ةبوطرلاو (16 مالءوت) مغلبلا بلحتيل غضمي :(0:عده5 0[ 56 طء20) سأرلا ءاضعأ

 عم ئربيو «ةّثللا ةبوطرو نانسألا عجول هب ضمضمتيف ّلخلا يف خبطيو ءغامدلا نع طوسمانم)

 . ءيدرلا عالقلا لسعلا

 . ًاجزل (هطات»#) ًاسوميك ءيقيف «نطارقلا ءامب ةبح ةرشع سمخ هنم ىقسي :ءاذغلا ءاضعأ

 اذإو 20156 620068 ةناثملا حّرقي هنإف رطخ هيقس يف : (:«هءءاهص هءعدهن) ضفنلا ءاضعأ

 . اهاّقن لدتعم ردقبو «تاحلصملا عم ناك

 : ايموم
 . ةعفنملا عساو غلاب هنأ الإ ءامهتعيبطو نيطولخملا رفقلاو تفزلا ةّوق يف وه : ةيهاملا

 . ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 . للحم فيطل :صاوخلاو لاعفألا



 ه_ه ميملا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . ةيمغلبلا ما ر وألا م عفني : (1طع ةرءالتص عد 220 طع مانقاد1ء5) روثبلاو ما ر وألا

 ةطقسلاو رسكلا و علخلا 0 وأل ديج : (87:01ءاممإل ه؟عدصق طع زهأهأك) لصافملا تالآ

 ا ورمو ا رش (1طغ 121321 م3ةلالؤلو) ةوقللا و (15ع م3121]ز515) جلافلا و ةبرضلاو

 (16 هما0 طمدلةعطع) درابلا عادصلاو ةقيقشلا نم عفني : (0عدهسك 0, طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 ةَبح ةعجولا نذألا يفو «٠ شوجنزرملا ءامب ةبح ردقب هنم طعسي ءراودلاو (156 ءمالءمقال) عرصلاو

 ناسللا لقثلو «ةليتفب مرصحلا ءامو ءدرولا نهدب ةرعش نذألا نم حيقلا ناليسلو «قبئزلا يف

 نابلا نهدب رتسدابدنج ةبح عم ةبح قيتعلا عادصلاو ةضيبللو ,«يسرافلا رتعصلا خيبطب طاريق
 ظ .اطوعس

 دست يف تارعش ثالث ةئرلا نم مدلا ثفن عنمي : (26ومز 22غ هءعده5) سفنلا ءاضعأ

 خيبط وأ «توتلا ٌبرب طاريق قلحلا عجولو «نيبجنكسب طاريق قانخلل برج دق .ٌيروهمج
 «قيرلا ىلع ةيلاوتم مايأ ةثالث نابسيسو ريعشلا ءامو بانعلا ءامب جوسط لاعسللو سدعلا

 .ايواركلاو هاوخئانلاو نوّمكلا ءامب طاريق ناقفخللو

 عّوهتلل كلذكو ءايواركلاو هاوخنانلاو نوّمكلا ءامب طاريق ةدعملا فعضل :ءاذغلا ءاضعأ

 نارفعز قنادو «ءىنمرأ نيط نم نيقنادب طاريق دبكللو .ةدعملاو ردصلا ىلع ةطقسللو «ىمغلبلا

 طاريق لاحطلا عجولو «سفركلا رزب خيبطب ةبح قاوفناو ءربنش رايخ وأ «بلعثلا بنع ءام يف
 كسلا كامب

 . (اناهعم5و هؤ طع ط1200ء#) ةناثملاو ليلحإلا حو رمل دّيج : (8:ه:ءامنإب 01عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 سبح ىلع ربصلا ةلق نم عفن «لمتحاو قيقدب هنم ءيش طلخ نإو «نبللاب هنم طاريق ردق ىقسيو
 . (1طع دانممم516ه هأ طع نكتمع) لوبلا

 طاريق براقعللو نادم الا و فاميخلا خيبطب يتيح مومسللو : (1طع ممهز50هم5) مومسلا

 .رقبلا نمسب طاريق اهعسل ىلعو «فرص رمخ

 : رم

 . شوشغم بوشم هنمو « صلاخ هنم غمص : ةيهاملا

 «ةحئارلا بيط هترجش بشخب طلاخم ريغ ةرمحلاو ضايبلا ىلإ وه ام هدوجأ : رايتخالا

 ةرجش يهو «سيسافراب ىمسي عوّتيلا اذهو ءًالاَتق ريصيف «ةلاّثقلا تاعوّتيلا ضعبب شغي دقو
 . ةلاتق

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 امل حلصي هناخدو «نييلتو قازلإو ضبق هيفو «حايرلل للحم حّبفم :صاوخلاو لاعفألا
 يف عقيو «ردنكلا ناخد ةسناجم يفو «عاذل ريغ فيطل وهو .ًافيفجت ٌدشأ هنكلو ءوه حلصي

 «نتنلاو رّيغتلا نع هظفحيو «تّيملا كسمي هنإ ىتح نفعتلا عنميو «هعفانم ةرثكل رابكلا ةيودألا
 . ًانييلتو ًاجاضنإو ًائيخست ّدشأ ايطيلقالا نم بولجملاو .ةماخلا لوضفلا فمجيو

 حورقلا راثآ ولجيو «هفيثكتو رعشلا ةيوقت ىلع ناعأ نذاللاو سآلا نهدب طلخ اذإ :ةنيزلا
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 ىلع ٌبشلاو بارشلاب خطليو رخبلا ليزيو ءاهيف كسمأ اذإ مهلا ةهكن بّيطيو «(04315 04 116615)

 . (1ط *ةعاك) ليلاثلا ىلع ةخيلسلاو لسعلاب خطليو ءاهنانص ليزيف «طابآلا

 . ةيمغلبلا ماروألا نم عفان : (1طع ةءالتصعك 220 اطع مانكنات1ءع5) روثبلاو ماروألا

 لمعتسيو «ةيراعلا ماظعلا وسكيو لمدي : (15ع >هدنصلك 220 طع ان10ع25) حورقلاو حارجلا

 . ةنفعتملا تاحارجلا ئربيو «يباوقلا ىلع لخلاب

 نذألاك ةفؤملا فيراضغلا ىلع فدصلا محل عم خطلي :(156زدنت5) لصافملا تالآ

 .اهريغو

 الضف ءاحصألا عدصت ّرملا ةحئار : «سونيلاج» لاق : (0عهمك ه61طء0620) سأرلا ءاضعأ

 يف فتي يدلا تس وايدنجلاو نويفأآلاو ايسفاثلا عم اصوصخ ةيودألا نم وهو «نيعورصملا نع

 عنميو ءاهيوقيو ا ناتسألا لشيفتيزو بارشب هب ضمضمتيو مونيو دسيو «نذألا ضر

 رتسابدنج عم لمعتسيو .اهففجيف سأرلا حورق ىلع ٌرذيو ءاهتبوطر بهذيو ء«ةّثللا ٌدشيو ءاهلكأت

 اهسبحيف ةنمزملا لزاونلل نارخنملا هب خطليو «حيقللو «ةعجوملا نذألا حورقل نويفأو اثيمامو

 . (1طع طءونص) غامدلا يّقنيف ءهنم قئاد نزوب طعسي دقو

 ولَجي وأ ءاهحورق ًالميو علا يف حورقلا راثآ ولجي : (11125©0 08225) نيعلا ءاضعأ

 يف ءاملا لّلح امبرو .عذل ريغب يعملا يف ةدملا لّذحيو «نافجألا ة ةنوشخ نم عفنيو ءاهضايب

 . يعوتيلا شوشغملا لاحكألا يف هاوقأو .ًاقيقر ناك اذإ هلوزن ءادتبا

 «بطرلا نمزملا لاعسلل دّيج : (165مأ22غهدزن ةصل طع طعمأ هءودصو) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 هئالجل كلذ لك ءتوصلا يفصيو «بنجلا عاجوأو «باصتنالاو سفنلا رسعو دربلا نمو

 ظ . قلحلا ةنوشخل هؤام علتبيو ل د

 . ةدعملا يف ةخفتللو ءرفصألا ءامللو «ةدعملا ءاخرتسا صلاخلا ّرملا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ءام أ «باذسلا ءامب ةنقح ًاصوصخ «ضيحلا ردي : (8>ءادصر هءودهو) ضفنلا ءاضعأ

 مف مامضنا نيليو «هترارمل عرقلا ّبحو ناديدلاو ةنجألا جرخيو «سمرتلا ءام وأ «نيتنسفألا

 . (156 كندسطه62) لاهسإلاو جحسلاو ءاعمألا حورقل ةالقاب ردقب برشيو ءمحرلا

 ا ةعتجلت ضفانلا ءاذتبا يف لفلفب هنم ةالقاب : (156 686:5) تايمحلا ظ

 . بارشلاب براقعلا عسلل ىقسي : (186 م015025) مومسلا

 .ءيشب سيلو لاقي اميف دوسأ لفلف هنزو فصن هلدب :لادبألا

 : ناّرم

 . ةطرفملا هتصوفع ةذش ىلع لكؤي دق ةرجش رمث :ةيهاملا

 . فيفجتو ضبق هيف :صاوخلا
 «حرقتملا برجلا ىلع ءاملاب هرشق ةفارح : (1طو هدتهلك ةه4 طع اناهع25) حورقلاو حارجلا

 ظ . ةظيلغلا تاحارجلا لمدت هترمث ْنأ ضبقلا ةدش نم غلب دق ةلمجلاب وهو
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 ةشهن نم تعفن اهب دّمض وأ «تبرش نإ «بارشلاب ناّرملا ةراصع : (156 مه15085) مومسلا

 . تبرش اذإ لتقت هبشخ ةراشن نإ :ليقو «ىعفألا

 : اثيمام

 يئام رهوجو ةرارم اهيف ءرسكلا ةلهس داوسلا ىلإ نوللا رفص ظيلالب لاثمأ يه :ةيهاملا
 ةعطاس جبنمب نوكت ةشيشح اهلصأو «ناردغلا ءامك لب «ةديدش ريغ اهتيئام ةدوربو .يضرأو

 .ةراصعلا ةّينارفعز معطلا ةّرم ةحئارلا

 . ىلوألا يف ةسباي ةدراب : عبطلا

 . احلاص ًاضبق ضباق : صاوخلا

 (دههسسقئ همر ةراحلا مار وألا نم عفان : (156 5هءالتموك جف اطع مانكةناهو) روثبلاو مار وألا

 «ةريغصلا نود ةبلصلا نادبألا يف ةميظعلا ةيوقلا ريغلا ةرمحلا يفشيو «ةظيلغلا 5«ءالنه85)

 .  ةيفجتلاب اهيلع طرفي هنأل ةمعانلا نادبألاو

 . هئادتبا ىف دمرلا ةيودأ يف عفني :نيعلا ءاضعأ
 ,(١)هءب-

 . ةفمنم

 . خيبطلاب جرختسي ام اهنمو ءاغمص اهسفنب بلحاي ام اهنم «بطرلا :اولاق :ةيهاملا
 وه رشقلاب بلحتسملاو .زيزع وهو «ةيبهذلا ىلإ برض َقّبع اذإو ءرفصأ هسفنب بلحتملاو
 يقب امو «ةبطرلا ةعيملا وهف بلحي امف «ةرجشلا كلت رشق خبطب بلحتسي هنأ كلذو ءدوسألا

 ظ . ةسبايلا وهف ريجنلاو لفثلاك
 .ًافيفجتو ًاضبق اهيف نأ ةسبايلاو ةبطرلا ىوق يف انملكت دق : صاوخلا

 غامدلا نم ةبوطرلا لزنت ةسباي ةّراح اهنإ مهضعب لاق : (0عدهك ه5 طع طع34) سأرلا ءاضعأ

 .ةعّدصم اهنأل اهيف دقعنملا فالخ اذهو «هيّقنتو

 . ([26 5؛هرصة0ط) ةدعملا َةّلب عفنت ةسبايلا : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةعيبطلا كسمت ةسبايلا ةعيملا : (35[126 02ع355) ضفنلا ءاضعأ

 . يفاصلا يؤلؤللا نوللا ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 . سبيلا ديدشب سيل ىلوألا يف راح : عبطلا

 . عاجوألل نكسم للحم فيطل ءالج :صاوخلاو لاعفألا

 .رهظلاو ةرصاخلا عاج وأل دج : (106زهاهاه) لصافملا تالآ

 . لسعلا ءامب 57 ورشم يشغلل عفان : (2 دمار 26ه هدوهمك) سفنلا ءاضعأ

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ىنبل يه :ةعيم )١(
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصن .توريب .ملقلا راد .ينامكرتلا يناسغلا
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 عفان .ةناثملاو ةيلكلا يف ةاصحلاو جنلوقلا نم عفان : (8::هسفاقص' هءعمهك) ضفنلا ءاضعأ

 . لسعلا ءامب ابورشم رهظلل

 :ةرغم

 . ءاملا يف ديزيو وبري يذلاو يقنلا اهدوجأ :رايتخالا

 . ةيناثلا يف ةسباي ىلوألا يف ةدراب : عبطلا

 . ضبقو ةيرغت اهيف :صاوخلا
 .دبكلا عاجوأ نم عفنت : ءاذغلا ءاضعأ

 . دودلا لتقتو «موتخملا نم نطبلا سبح يف ىوقأ يه : (ظءرءادمصب هءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 ظ : هنادوهام

 ةناسصبلا انذالب نق ىتنتح و دولي ىف: هقرجتلوب :«ةلولدبلا كد هلا اقر تنل رهن ةهاملاا'

 نوكي دقو «رابكلا قدانبلا لثم ثالث ثالث هترمثو «عبصأ لوط يف ءراغصلا كمسلا هقرو هبشيو

 . دوس تابح ثالث ةرمث لك يف هل ءرغصأ

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . اسنلا قرعو سرقنلاو لصافملا عاج وأ نم هلاهسإب عفان : (726 زهذه15) لصافملا تاللآ

 .ةدعملا قفاوي الو «ةّوقب ءيقيو ءءاقستسالا نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 كيدلا ةقرم يف هقرو خبطيو «تاعوتيلاك لهسي : (5:هءءادص هءوده99 ضفنلا ءاضعأ

 ترثش لأ تمحو «تس وأ عبس هّبح نم ذخأ اذإو ٌرديو :«(156 هما: جنلوقلا نم عفنيف «مرهلا

 نم ةبح ةرشع سمخ هنم برشي ام رثكأو ءأمغلبو ةرم لهسأ دراب ءام هدعب برش مث «بيبحت الب
 اذإو ءهغضم ديجأ رثكأو غلبأ هلاهسإ نوكي نأ ديرأ اذإو ءراغصلا هّبح نم نورشعو «رابكلا هّبح
 . هلاحب علتبا نيلأ هلاهسإ نوكي نأ ديرأ

 ظ : تورحم

 باب يف ليق دقو « عفانملاو ةّوقلا يف تيتلحلا نود وهو «نادجنألا لصأ وه :ةيهاملا

 .تورحملا ىلإ لقني نأ بجي ام نادجنالا

 . جضنم نيلم : صاوخلا

 . هب ىّوقتتف هدراب نوكي نأ الإ «ةدعملل ةّرضمو ماضهنا رسع هيف : ءاذغلا ءاضعأ

 ' : "وسيم

 يناتسب اهنم ءاهب رخبتي امم ةحئارلا ةبيط ةرفصلا ىلإ عيطقتلا ةثلثم مطبلا هبشت ةبح : ةيهاملا

 .ةبرحلا وه نوكي نأ هبشيو زبخ هنم ذخّني ءيرصمو ءيّربو «قاروأ ةثالث وذ

 . سبيلاو رحلا يف يناثلا يف يّربلاو «لدتعم يناتسبلا : عبطلا

 .نابلا بح وه 5 )000
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 .ىوقأ يّربلاو ءاليلق ةفّمجم هتّوق «قاروأ ةثالث هل يذلا ىناتسبلا :صاوخلا

 : حاولم

 ىلإوهو .«طّقنم دقعلاك بشخ وهو ءمسالا اذهب كانه فورعم ىماش ءاود :ةيهاملا

 .اليلق داوسلا

 (10 طرءولع طع لضعلا خدش عفني «نطارقلا ءامب ىمخرد : (126زه:505) لصافملا تالآ

(12115165 . 

 ٠ )١1(.,
 : مرفسا دروم

 .مهضعب دنع درواذابلاك هتّوقو «ةرفصلاو ةربغلا ىلإ ةكرفنم قاقد نابضقو رهز :ةيهاملا

 نبا» لاق .ةرفصلا ىلإ ليمأ وه ام هنم نوكي دقو «ضايبلا ىلإ اليم ٌدشأ وه ام هنم نوكي دقو
 هنإ :(هيوجرسام نبا» لاق .يمور رافع هنإ :نورخالا لاقو .يّربلا سالا وه :«ةسام

 .اضبق دشأو «ءيدرلا نيتنسفألا ةّوق ىف وه :«يزوخلا» لاق .درواذابلاك

 ةياقلا نق ساي واخ :عبطلا 0

 . غامدلا يف تابوطرلاو عرصلل عفان : (0:عهصو ه, طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 ىلع ةطقسلا نم عفنيو «(156 ::هصهءط 204 (طءان#6#) دبكلاو ةدعملا يّوقي :ءاذغلا ءاضعأ

 . (1طع ؟تةكنعدك) ءاشحألا

 .ةدعقملا ناديدل لمتحي : (5:ه:ءادصب هءودد59) ضفنلا ءاضعأ

 .لوقبلاك لكؤيو «ضرعأو نوتيزلا قروك هقرو «جسوعلاك وه :ةيهاملا

 . اهب خفني ةججف ةبوطرو ضبقو ةحولم هيف :صاوخلا
 . نبللا ردي «نوطارق يلامب يمخ رد : (165م017[152 018355) سفنلا ءاضعأ

 - .صغملا نكسي نطارقلا ءامب يمخرد : ءاذغلا ءاضعأ

 ناريمام

 قورع نم ّدحأ وهو «ليلق فاطعنا اهيف «داوسلا ىلإ ةلئام دقعك بشخ :ةيهاملا
 . نيغاّبصلا

 . ةيناثلا رخآ يف سباي راح : عبطلا

 . قنم لاج : صاوخلا

 .رافظألا ضايب ولجي : ةنيزلا

 ىّقنتو «سأرلا نم ةظيلغلا ةبوطرلا بلجت هتراصع : (0عهمو 0,06 ط620) سأرلا ءاضعأ
 ىيإ

 . (1ءءاطهعطع) نانسألا عجو نم عفان هلصأو ١ غامدلا لوضف

 .يربلا سآلا وه :مرفسا دروم )١(
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 ولجيو «هب لحتكا اذإ رصبلا ذحيو نيعلا يف ضايبلا يقني : (0هنل3 هءعد59) نيعلا ءاضعأ

 . هتراصع ةصاخو (1طع (طنءاع طدصتمان25) ةظيلغلا ةبوطرلا

 .ناقريلا نم عفان هلصأ : ءاذغلا ءاضعأ

 . راردإ هيفو صغملا نم عفني : ضفنلا ءاضعأ

  :ةرهز يه ام

 «ةرفص ىلإ ةربغ اهنول يف ءالوط ديزأ اهنأ الإ ؛مربشلا ةرجش اهنأك ةرجش يه :ةيهاملا
 . تاعوّتيلا نم سانلا ضعب اهربتعي دقو

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 .اهافطأو كمسلا ركسأ ريدغلا يف هنم حرط اذإ : صاوخلا

 رهظلاو لصافملاو ءاسنلا عجوو (156 80انإ) سرقنلل عفان :(10ءزهاه050 لصافملا تالآ

 . ةلهسملا ةيودألا يف عضو اذإ حايرلا دّدبيو «كرولاو

 . (1ط6 ؛طنءاع طيصمدع5) ةظيلغلا طالخألا لهسي : (7)8:016131 018325) ضفنلا ءاضعأ

 : شام

 . فيصلا هلامعتسا تاقوأ لضفأو ءالقابلا نم رهوجلا بيرق وه :ةيهاملا

 يف نأل ةسوبيلا ىلإ وه ءهرّشقم ريغو لدتعم هرّشقم «ةسوبيلاو ةبوطرلا يف لدتعم : عبطلا

 ظ .ةصوفع هرشف

 ءالج هيف سيلو ؛هنود هيف وه لئام خفن هيف ناك نإو ءالقابلا خفن هل سيل :صاوخلا

 .هب حلص مطرق ليلق هعم لعج اذإو «سدعلا درب هيف الو ءالقابلا

 «بنعلا ءالط عم اصوصخ ءاضعألا عجول دامض وه :(126 زهزد05) لصافملا تالآ

 . خسفلاو ضرلا ىلع عضويو نارفعز عم خوبطملا بارشلاو
 اذإو ءالقابلا رادحنا ءطب هيف سيلو ءرّشقملا ًاصوصخو دومحم هسوميك :ءاذغلا ءاضعأ

 . أطلخ دمحأ ناك ولحلا زوللا نهد عم خبط

 لقع هنع بوبصم هيف خوبطم ام كعب ءانف يف خبط اذإ : (0>:85:ءاهم هعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . مهضعب هلاق امك هابلاب ةزضم هيفو ؛«قاّمسلاو نامرلا بحب ضمح اذإ ًاصوصخو . ةعيبطلا 00

 : ّنم
 فافج ٌفجيو ءالسع دقعنيو ءولحيف ءرجش وأ رجح ىلع عقي ّلط ّنملا :ةيهاملا

 انركذ دقو «يرلاب نارصق لابج نم بولجملا لسعلاو كشخريشلاو نيبجنرتلا لثم .غومصملا

 . هتوالحو هنيل هبجوي ام ىلإ اهفيضيف ءةّوق هيلع طقسي ام ةعيبط نم ذخأيو «هباب يف دحاو لك

 :دارامرم

 اهتحئارو بغز اهلك لب «ةيبغز رثكأ اهنكل «ةدعجلا هبشت ةيبغز ضيب نابضق :ةيهاملا
 . ماوملا ةحيئارك

 . بيط ليلق ىلإ ةراح : عبطلا
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 حلم
 هنمو «شه هنمو «قروبلا نم بيرق ّرملاو «ضبقو ةرارم حلملا يف فورعم :ةيهاملا

 هنع تراط ىتح نخد اذإو «هيف ةيطفن ةهج نم هداوس يطفن هنمو ءرولبلاك يناراد هنمو ءرفتحم
 يرحبلاو .هرهوج يف لب «هيف ةيطفنل هداوس سيلو .دوسأ يدنه هنمو «ينارادلاك يقب ةيطفنلا
 .يّربلا كلذك الو ءاملا هبيصي امك بوذي

 .ٌرحأ وهف ٌرمأ ناك ام لكو «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 نم رثكي وهو «هلاعفأ ٌدشأ هضبقو ءهضبقو هليلحتل ففجم ضباق للحم ءالج :صاوخلا
 . طالخألا ظلغ نم عفنيو «ةنوفعلا نم عنام وهو ءاليلحتو افيفجت دشأ هنم قرحملاو «حايرلا
 . لقأ ناضبقيو .حلملا نم رثكأ ناللحيو ءامهنم بيرق هرابغو ء«هقرحم نمو هنم فطلأ هرهزو

 ءهتفاطلل للحم ضباق هنإف ٠ .ىنشكلاك معطلا يوق نوكي نأ الإ ءًافطل لقأو اليلحت لقأ رفتحملاو
 ةدرابلا ةمعطألاب قرحملا طلخ اذإو . ىلحأ شهلاو . عذل الب فمج تاّرم لسغ اذإ رفتحملاو

 .ةدماجلا طالخألا بيذي كلذ عيمجو . .اليلحت ّدشأ ْرمألاو . حايرلا درطي يناردنألاو .اهلاحأ
 ناسا ةليلحت دشأ كملاَو

 ءءالط ناك ثيح مدلا داوس ليزيو ءرفحلا نم نانسألا يّمني قرحملا حلملا :ةنيزلا
 .نوللا نسحب لدعلاب :هلامعتتاو

 .«ليمامدلل دامض بيبزلاو لسعلا عم وه : ([طع ور ءلتص عد ةمه طع مالكادلء5) روثبلاو ماروألا

 .راشتنالا نم ةلمنلا عنميو «ةيمغلبلا ماروألا ىلع لسعو جنذوف عمو

 نيم عفان «ةيتوتلاو ةدئازلا موحلل لاكأ : (1طع رنمادصلك هضم أطع انلهع15) حورقلاو حارجلا

 .ةّكحلا نكسيف قرعيل رانلا برقب ّلخلاو تيزلا عم هب خطليو «يباوقلاو عردتملا ثارجللا
 .يقيرفإلاو يقروبلا ًاصوصخو .طفنتلا عنمي رانلا قرح ىلع تيزلابو :ةيمغلبلا ًاضوضصخ

 اذل اهنمعو ةيلحتا دكا حلملا نإف «٠ .فيفجتلاو عمجلا يف حلملا نم ائيش قحلت ال قراوبلاو

 .وضعلا ءازجأ يف ىقبي امل ًاضبقو ًاعمج مث «ةبوطر نم نوكي

 «سرقنلا هب دّمْضيو .بصعلا ءاوتلا ىلع لسعلاو قيقدلا عم :(1طعزهأهأ5) لصافملا تالآ

 . ءايعولل هب حسمتيو «تيزلاب طلخيو

 يناردنالاو «سأرلا روثبل لظنحلا محش عم هب ىلطي : (©:عدصم هأ طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 .نذألا عجول ًادامض ٌلخلابو «ينارادلا ًاصوصخ ء«ةيخرتسملا ةّنللا ّدشي حلملاو . . نهذلا ٌدحي
 نم ةصاخ هرهزو .ةرفظلاو نافجألا يف دئازلا محللا لكأي : (00دا3: هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 .اهيف دقعنملا مدلا ةبوهك لّلحيف «نيعلا ىلع دّمضي لسعلاو تيزلا عم حلملاو ءضايبلاو ةواشغلا

 مغلبلا عطقي هعاونأ رئاسو يطفنلاو يناردنالا حلملا : (0:عدمت ه( ؛طء طءو()ردصلا ءاضعأ
 .ردصلا يف جزللا

 مروو قانخلا نم عفنيف «٠ لخ و لسعب يطفنلاب كّتحتي : (2 ءدمنئهغهدون هدعدمك) سفنلا ءاضعأ

 . غناغنلاو ةاهللا
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 ءهنم ةصاخ يناردنالاو يطفنلا حلملا ًاصوصخو .ءيقلا ىلع نيعم حلملا : ءاذغلا ءاضعأ

 ما يا

 .ماعطلا رادحناو لفثلا جورخ لهسي هلك حلملا : (0>8ءاقمتال 0:8305) ضفنلا ءاضع

 ئذلا داوسلا ديذشلا هونشآلاو :نيصلا يف لظعو يوم توسل

 لهسي يناردنالاو . .ةوقب ءادوسلا لهسي ًاضيأ ّرملا حلملاو ءءادوسلاو مغلبلا لهسي ّيطفنب سيل

 ىلع ةلهسملا ةيودألا نيعيو ءايراطنسودل ةياغ هسفن حلملاو . ءادوسلا لهسيو ءةوقب ماخلا مغلبلا

 اردت ربكلا) ساروا تراتر 0 0

 يلبجلا جنتوفلا عم و ا درب ع مق“ : (1طع ممز5ه28) هومسلا

 «ريبانزلاو نيعبرألاو عبرألا يذ ةشهنل :) لسعلاو لخلا عم وو ؛«ةنرقملا ةشهنل لسعلاو افوزلاو

 1 ا

 . يزابخلا انركذ دنع ءاخلا لصف ىف هركذ ىصقتسا دقو «يزابخلا وه :ةيهاملا

 . ةيناثلا ىف بطر ىلوألا ىف دراب : عبطلا

 .لاقي اميف دبكلا ددس حتفي : ءاذغلا ءاضعأ
, 90 

 شمشم 15 ه

 «شمشملا لوونت اذإو «ةضومحلاو داسفلا هيلإ عرسي ال هنإف «ينمرألا هدوجأ :رايتخالا

 وأ ءفرص رمخ يف نيمهرد وأ .مهرد نزو ةيوسلاب نوسينألاو ىكطضُملا نم ذخؤي نأ بجيف

 . لسع ديبن وأ «بيبز ذيبن

 . ةثلاثلا يف سياي راح ةاون نهدو ؛ ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 . ةنوفعلل عيرس هطلخ :صاوخلا

 ينمرألاو «خوخلا نم ةدعملل قفوأ شمشملاو ءشطعلا نكسي هعيقن :ءاذغلا ءاضعأ

 يف ىكطضُمو نوسينأ هدعب ذخؤي نأ هررض عنمي اممو «؛ةعرسب ضمحي الو ةدعملا يف دسفي ال

 ظ .فرصلا لسعلاب نيدوربمللو «بيبز ذيبن وأ «ةبيم

 ريساوبلا نم عفني هأون نهد : (5:دءامر 018255) ضفنلا ءاضعأ

 تاّيمحلا نم عفني دّقملا عيقن نكل .هنفعت ةعرسل تايّمحلا 01 . (1طع 1ء/ءاو) تايمحلا

 . ةراحلا

 .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري )١(

/1. 

 . 99١ا/ «توريب «ةفرعملاراد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تانتاينلا صئاصخ ؟ لكأت اذام : : عجاري مة



 هاا ميملا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

1 

 نادلبلا يف تبني «ناوزراملا قروب هيبش لاوط ضيرع قرو هلو .فورعم وه :ةيهاملا
 . ريغ ال ةراحلا

 مغلبلاو ءارغصلا يف ديزيو ءددسلا دلوي هنم راثكإلاو ءنّيلم وهو اريسي وذغي : صاوخلا
 . جازملا بسحب

 .ردصلاو قلحلا ةقرحل عفان : (02عمصق هأ/ طع ءطعذا) ردصلا ءاضعأ

 لوانتي نأ بجيو ءًادج ةدعملا ىلع لقثي هنم راثكإلاو «ةدعملا ىلع ليقث : ءاذغلا ءاضعأ

 .السع دوربملاو ءايروزب ًائيبجنكس رورحملا هدعب
 قفاويو «(156 ةمعتت0) ينملا يفا ويو ؛ ل يف ديزي : (8:هرءاقتال 0:ع205) ضفنلا ءاضعأ

 .لوبلا ٌرديو «ىلكلا

 ع م
 سويتلا خاخمو .نأضلا مث ءزعاملا مث ءروثلا مث .ليألاو لجعلا خم اهقفوأ :رايتخالا

 . مسدأ فارطألا خمو .«سبيأ  ةلوحفلا ًاصوصخو - «ناريثلاو «ةلوحفلا

 -ئرمتسا نإ ءاذغلا ةريثك ةيلاج ةنيلم ةنخسم : صاوخلا

 هنم ناك ام ءرّجحتلاو تابالصلل دّيِج : (156 55ءالزطوك 220 طع مانك[ن165) روثبلاو ماروألا

 .اهيف ريخ ال ةسباي اهنإف ءلاعوألاو سويتلا ٌممك سيل ليألاو لجعلا خم لثم
 ريزابألاو ةيوافألاب لكؤي نأ بجيو «ةوهشلاب بهذيو ةدعملا خطلي : ءاذغلا ءاضعأ

 محّرلا يف ةجزرف ةدومحملا خاخملا نم لمتحي : (8:>هءاقم 018عقه5) ضفنلا ءاضعأ

 .اهتبالص نم عمنتف ء(1طع ناعزن5)

 . ماوهلا درطي ليألا خمب , خيطلتلا ْنِإ ليق : (16 م0ه15025) مرد

 «يريعشلا نم ًاسبيو ٌةرارح لقأ يكمسلا :«هيوسام نبا» لاق «ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 اهفايلأ «ةيبلول ةيدومع اهقاروأ «ةيوق اهقاس .ةيزوملا ةليصفلا نم ةقلفلا تاديحو نم يبشع رجش :زوملا )1١(

 ظفل .ةزوم ٠١ وأ ٠١ ىلع يوتحي اهنم طشم لك طاشمألا نم ةعومجم رهظت اهترمث نكاد اهنول «ةيوق
 «نانبلا وأ عباصألاب هرامث نوهبشي برعلا ناك .«حلطسلا» يبرعلا همساو ؛ازوم» ةيدنهلا نع برعم زوم
 صئاصخ رشبلا فشتكا . «ًانانب# هومسف اضيأ اهيلإ هرامث مسا لقتنا برعلاو اينابسإ ىلإ هتعارز تلقتنا املف
 نع مالك حيسملا لبق تاونس 707 ىلإ اهخيرات عجري ةقيثو يف درو دقف ءديعب نمز ذنم ةيئاذغلا زوملا

 «لماش يساسأ ماعطك ؛ةرشابم بيلحلا دعب يتأي ءًأدج ّذغم .زوملا يهو ةيئاذغلا اهصئاصخو ةيبهذ ةرمث
 دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ىعيبطلا ركسلاب ىنغو «لورتسيلوكلا نم ٍلاخ زوملاو
 5 ا ل توربو او ةقرشملا راد عر ايشلا قيمأ
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 . ةهكنلا بّيطي : ةنيزلا

 كمسلا نم لومعملاو «ةنفعلا حورقلل ديج : (156 ؟؟هانه05 ج20 طع انلءع55) حورقلاو حارجلا

 .لاقي اميف ةثيبخلا يعس عنمي ةحلاملا موحللاو

 . (20068©5) اسنلا قرعو كرولا عجول عفان :(7>ءزهذه05) لصافملا تالآ

 . نيعلا نم روثبلا عنميف «يردجلا لئاوأ يف هب لحتكي : نيعلا ءاضعأ

 . ءاشحألا نم تابوطرلا ولجيو ةدعملا ةبوطر نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 .ًاصوصخ جحسلا حورق ةيقنت نقحو هتيودأ يف عقيو «جنلوقلا نم عفني :ضفنلا ءاضعأ

 ظ .لاقي اميف بلكلا بلكلا ةشهن نم عفني :مومسلا

 . خوبطملا بنعلا ريصع وه :ةيهاملا

 شاخشخلا بارش يف عقيو ثفنلا ىلع نيعي : (165م1:2غه/ هءعده سفنلا ءاضعأ

 . كلذل اذوقايدب فورعملا

 . ةناثملاو ىلكلا عجول عفان : (8>هءعاقتال ه:عدصك) ضفنلا ءاضعأ

 .ًاريسي حلص نيمسلا محللاب خبط اذإف ءأدج ءادوسلا باحصأل ءيدر : صاوخلا

 .ةدعملل راض : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةدعقملل راض : (8>هءادنز هءووم9) ضفنلا ءاضعأ

 0 : حيام

 . ىلإ رتحملا يف وهو «رانلا دوقو يف لمعتسي تابن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 «نيتقبط وذ سرتلاك رمث قرولا لوصأ يفو ء«ريدتسم قرو هلو ءدحاو قاس هل ءوه ام ةنوشخلا

 | نكس هخيبط برش اذإو .ةرعو نكامأو «ةّيلبج عضاوم يف تبنيو ءوه ام ضرعلا ىلإ ريصيف

 لسعلاب طلخو قحسأ اذإو «هيلإ رظنلا وأ ديلاب هكاسمإ لعفي كلذكو «ىّمح الب ناك اذإ قاوفلا
 ةضع نم عفن هنم لكأو ماعط يف ريصو قد اذإ هنأ هب ّنظي دقو فاقت قربلاو فلكلا ىلع خطلو

 اذإو «يشاوملاو سانلا نم نادبألا ةحص هيف نم ىلع ظفح تيب يف قلع اذإ هنإ :لاقيو . بلكلا

 . تافآلاو ماقسألا اهنع عفد يشاوملا قانعأ يف قلعو هضوحل طبر
 ظ كل ظ

 لصف يف هركذن نحنو «يرصملا شاخشخلا وه روعنم نأ 'سوديروقسيد» معز :ةيهاملا

 .ءاود نوسمخو ةعبرأ كلذ ةلمجو «ميملا فرح نم مالكلا رخآ اذهف .ءاخلا

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري . شاخشخلا وه :روعنم )١(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد « ينامكرتلا يناسغلا لوسر
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 نونلا فرح ىف مالك :رشع عبارلا لصفلا

 سحر
 نهد لاوحأ يف هنهدو .«لسغيو ولجيو فُمَجَيو ءرعقملا نم بذجي هلصأ :صاوخلا

 ظ . فعضأ هنكل «نيمسايلا

 ولجي سجرنلاو «لسعلاو مليشلا قيقد عم ًاصوصخو «ءالسلاو كوشلا جرخي هلصأ :ةئيزلا
 ظ . بلعثلا ءاد نم هلصأ عفنيو ؛ٌلخلاب هلصأ اصوصخو ؛.قهبلاو فلكلا

 رجفيف ةنسركلا لسعلا عم نجعي هلصأ : طع ةدءااتصود ةسل اطع ماددئانلأ5) روثبلاو ما ر وألا

 . بصعلا ماروأ نم هلصأب دّمضيو «جضنلا ةرسعلا تاليبدلا

 ادندنك اقازلإ اهقزليو تاحارجلا ففجي : ( 1ع ةنهان005 220 طع انأ0625) حورقلاو حارجلا

 نإو «ةرئاغلا حورقلاو بصعلا تاحارجو رانلا قرح ىلع لسعلا عم ًاقوحسمو ءرتولا عطق ىتح
 . حورقلا خاسوأ ىَقن لسعلاو ةّئسركلاب طلخ

 (156 0620© بصعلا مادوأ هلصأب دمضيو « بصعلل هنهد عني : (1طعزهز»:5) لصافملا تالآ

 . لصافملا عاجوأو اهدقعو 2525

 بطرلا عادصلا نم عفنيو .غامدلا 0 حتفي : (0ععهصم هل طع طع24) سأرلا ءاضعأ

 . ةراحلا سوؤرلا عدصيو «قفوأ وهو .هنهد كلذكو «يوادوسلا

 اذإ باجحلا يف ةدرابلاو ةبلصلا ماروألا للحي هنهد : (0عودمد5 0, 10ء هطء50 ردصلا ءاضعأ

 . ردصلا ىلع خرم

 . هتفالس كلذكو « (1طع ؟ه211) ءيقلا جيهي وه امك لكأ اذإ هلصأ : ءاذغلا ءاضعأ

 مهارد ةعب ,رأآ ةنم ترش اذإ ةناثملاو محرلا عاج وأ عفني : (8:ه:ءاهص هءعدصت) ضفنلا ءاضعأ

 . اهعاجوأ نم عفنيو «محرلا مف مامضنا حتفي هنهدو «ىتوملاو ءايحألا ةنجألا طقسأ لسعلا ءامب
 : نيدران

 «نماوزلا ليلا ةنإفا نيلطنلاا نينا ورك

 . يناتسبلا لعف هلعفو (يّرِب هنمو « يناتسب هنم : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف راح : عبطلا

 يفو «عذل الب ًايوق ًافيفجت هنم يناتسبلا فّمجيو «فزنلا عنمي ضباق :صاوخلاو لاعفألا
 . قمعلا نم داوملا بذجيو ءافيفجت ٌدْشُأ وهو ءةدح يّربلا

 .بلعثلا ءاد عفنيو .قهبلاو فلكلا ولجي : ةئيزلا

 ف عفنيو . لهرتلا مرو رمضي ني يعل : (1طع ةدءااتمعد 220 (طع مانكذن1عو) روثبلاو ماروألا

 ةلمنلا نمو ءادتبالا يف مرو لك نم عفني ةلمجلابو .ةبلصلا ءاضعألا يف ةئيدرلا تاحارجلا

 .اهيلع ريعشلا قيقد عم لمعتسيو «ةرمحلاو

 ةيلصلا نادبألا يف ةّراحلا تاحارجلا لمدي : (15ء "هاتهلك هل ؛طع انلهع15) حورقلاو حارجلا
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 .اهيف لعفلا بيجع ةنفعلا حورقلل دّيج وهو «ةدح يّربلا يفو . يناتسبلا ةرمث اذه «هفيفجت ةّوقل
 ىلع ًاقوحسم لسع عم ةقيتعلا حورقلا نم عفنيو .هتذح ةلقل حورقلا جالع يف دوجأ يناتسبلاو

 . مليشلا قيفد عم اصوصخ كوشلا جرخيو «بصعلا تاحارجو رانلا قرح

 هتراصعو «مهئيقي يذلا ديدشلا نايبصلا لاعسل عفان : (0عقهك هز طع هطعو# ردصلا ءاضعأ

 .ةيوادوسلا ةصوشلا نم نم عفنيو .ةئرلا حورقلو ءاضيأ

 . يّربلا اصوصخو لاحطلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 : نيرسن
 نهد نم ةّوقلا بيرق هنهدو «ء«سج رنلاكو «هنم فعضأو ةَوَقلا يف نيمسايلاك وه :ةيهاملا

 . فعضأو نيمسايلا
 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . كلذب ٌصخأ هرهزو ,فطلم ّقنم هفانصأ لك : صاوخلا

 . لاقي اميف (1ع 265176) بصعلا درب نم عمني : : (1طع زمازمأق) لصافملا تالآ

 ء«ئىودلاو نينطلا نم نم عمنيو «ناذآلا يف ناديدلا لتقي : (0:عقصو هك طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 حتفت هفانصأو . عادصلا نكسيف ةهبجلا هب خطلت يّربلاو .«(16ءاطهعط#) نانسألا عجو نم عفنيو

 . نيرخنملا ددس

 .نيتزوللاو قلحلا مار وأ عفني : (0ععممق هأ طع طعون ردصلا ءاضعأ

 اضوضخو «قاوملا ةكستو :ءيقلا نكسي تايمخرد عبرأ هنم برش اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . هنم يّربلا

 : مامن

 . ربنسيسلا وه : ةيهاملا

 .تانوفعلا مواقي اهيلإ سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا
 . لمقلا لتقي : ةنيزلا

 ينومغلفلا نمو ةنطابلا ماروألا نم عفني :(156 55هالنهع5 ةص4 اطء مادك:ن165) روثبلاو ماروألا

 . ةيالصلا ديدشلا

 نايسنلا نم عفنيف «درولا نهدب طلخيو «لخلا يف خبطي : (0عدص5 065620([0) سأرلا ءاضعأ

 نهد عم عضويو «لخلاب خبطيو « سطينارقو سغريثلو نهذلا طالتخا نم كلذكو «سأرلا هب خطل اذإ
 . عفنيف عادصلل ةهبجلاو سأرلا ىلع هنم يربلا قروب دّمضتيو « عفنيف عادصلا ىلع درولا

 دبكلا ماروأ نم نم عفنيو «ىوقأ هرزبو «بارشب برش اذإ قاوفلل عفان :ءاذغلا ءاضعأ

 . ةدرابلا

 «تيملا نينجلا جرخيو .عرقلا تبحو ناديدلا نم عفتني : (8:ه2ءاقتال 01 8قه5) ضفنلا ءاضعأ

 «لوبلا ريطقت تا برش اا 000 اضوضختو «ثمطلاو لوبلا ٌرديو

 اضيأ بارشلاب صغملا نم عفنيو ةاصحلا جرخيو



 هالا/ نونلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 نزو هنم اهعسلل برشيو «ريبانزلا عسل هب دمضيو عوسللا عفني : (15ء مدا5هه5) مومسلا
 . نيبجنكسلا يف نيمهرد

 230 فولين

 هيفو «لاقي اميف سورعلا ّبح ىمسيو «ءاملا بنرك وه :«سونيلاج» لاق :ةيهاملا
 . حوربيلا مكح يف يدنهلا رفولينلا لصأو «فالخ

 . هّبح نم ىوقأ هرزبو «لصألا دوسألا نم ىوقأ هنإف «لصألا ضيبألا هاوقأ :رايتخالا
 . حوربيلا عبط يدنهلا عبطو «ةئفطتلا ديدش هبارشو « ةثلاثلا يف دراب وه : عبطلا

 .ادج فطلم هبارش : صاوخلا

 «بلعتلا ءاد ىلع تفزلا عم ءهلصأو .دوسألا ًاصوصخو ءاملاب قهبلا ىلع هلصأ :ةنئيزلا
 ظ :ةلضصاو.ةوشألا اصوتضخو

 ةراحلا ماروألا نم عفني هلصأ : (16 5:؛ءالنصعم ةصف اطع مانكأانل65) ر وثبلاو ماروألا
 . (5هءالتمعم هز طع ةمامعد) لاحطلا مروو (1هقدصستف هدب ة»ءالتهعو)

 . حورقلل هلصأو هرزب :(16 ن15268) حورقلا

 هنكل ءيوارفصلاو راحلا عادصلل نكسم مّونم :(0:عهم5 ه6 56 0620) سأرلا ءاضعأ

 .ةصوشلاو لاعسلل دّيج هبارش :ردصلا ءاضعأ

 . ًاداّمضو ًابرش لاحطلا ماروأ هلصأ عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 بارشب مهرد هنم برش اذإ هابلا ةوهش رسكيو مالتحالا صقني :ضفنلا ءاضعأ

 حورقلو نمزملا لاهسإلل هلصأ عفنيو . هلصأ ًاصوصخو ءهيف ةيصاخب ينملا دّمجيو «شاخشخلا
 فزن عنمي هنإ ىتح ءيش لك يف ىوقأ هرزبو .ًاداَمَض ةناثملا عاجوأ هلصأ عفنيو .يعملا
 نم ةنمزملا ةبوطرلا ناليس عفن  تاّرم نبللاب برش اذإ  هرزبو هنم رفصألا لصأو . ضيحلا
 .نطبلا نّيلي هبارشو «محرلا

 . ةئفطتلا ديدش ةداحلا تاّيمحلا نم عفان هبارش : (1186 167615) تايمحلا

 : "”عانعن

 . ةيلضف ةبوطر هيفو «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا
 كرت اذإو ءًارهوج ةلوكأملا لوقبلا فطلأ نم وهو «عنمت ةضباق ةنخسم ةّوق هيف :صاوخلا

 . نطبلا نم مدلا ناليس تعطق لخلاب هتراصع تبرش اذإو «نّبجتي مل نبللا يف هنم تاقاط

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا :عجاري )١(
 . ١11١ ةيناثلا ةعبطلا

 .1997 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري (؟)

 ما/م ١ بطلا ىف نوناقلا



 نونلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا هال

 || ب ب جب( سا

 هبشي الو تاليبدلل داّمض قيوسلا عم : (1ع 5:ءالتمود هسه اطغ مانكاناعو) روثبلاو ما روألا

 ظ .ذؤم طرفم فيفجتو نيخستو ليلحت هيفو هيف ةصوفع ال جنذوفلا نأل . جنذوفلا

 قي وس عم اص وصخو «عادصلل ةهبجلا هب دمضت : (0عوصق ه4 طع طعق0) سأرلاءاضعأ

 ناذآلا يف رطقيو «نطارقلا ءامب هتراصع طلختو لوزتف «ناسللا 00 لا

 . ةعجولا

 يدثلا يف نبللا دقعيو «هفزنو مدلا فذق عنمي :(0:عدص5 ه؟اط 650 ردصلا ءاضعأ

 .همرو نكسيو ءاداّمض

 ينخللا» ءيقلا عنميو ؛«مهيو «قاوفلا نكسيو ءاهنخسي اهنخسيو «ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . هيارش اصوصخو ؛ناقريلا نم عفنيو ؛يومدلاو

 تسجل يلا ةيناتسبلا هتبوطرل هيف خفنل هابلا ىلع نيعي : (8:هرءاقم ه:عدصمك) ضفنلا ءاضعأ

 عنم عامجلا لبق لمتحا اذإو «ناديدلا لتقيو «(156 ةمهع») ينملا ةيعوأ دذشيو ؛جنذوفملا يف

 ظ . ةضيهلا نكس نامرلا ٌبحب تاقاط هنم تبرش اذإو .لبحلا

 .هرزب اهوضصخحو «بلكلا بلكلا ةضعل عفان : (1طع مم150ه28) مومسلا

 : كشمران

 هود رظع ؛ةرفصلا ىلإ ةرمح ّلقأ لب «ةسابسبلا هبشت عامقأو روشقو حاَقُم وه :ةيهاملا

 . تشبغان هل لاقيو .ةوقلا يف نيدرانلا براقي .ةصوفع ليلق

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . للحم فيطل : صاوخلا

 . لبنسلا ةعفنم عفنيف «نيتدرابلا دبكلاو ةدعملل دّيج : ءاذغلا ءاضعأ

 . لبنس هنزو سدسو قتسف هنزو فصنو «ليبجنز هنزو عبر هلدب :لادبألا

 : ةلاخن

 . ىلوألا يف سباي راح : عبطلا

 . مغلبلاو حايرلا للحتو «ةّئسركلا غلبت الو «ريثك «ةيقنتو نييلتو ءالج اهيف : صاوخلا

 «راحلا مرولا ءادتبا ىلع فيقثلا لخلاب : (1طع ةهءالتنم عك ةصل طع ماتكنن1ع) روثبلاو ماروألا

 ٠ حيرلاو مغلبلا م اروأ شفتو «ةراحلا يدثلا ماروأ اهب دّمضيف «بارشلاب لّبتو

 اهب دمضي برجلا ح رقت ىلع فيقثلا لخلاب : (15ع بهانتط05ك ةص0 طع ن1 ه655) حورقلاو حارجلا

 ا

 .هثالجب ردصلا نّيلي : (1265مأ3غهدن صل طع طعوأ هت ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 . يدنلا ماروأ نم عفتيف «بارشلاب ٌلبيو «زوللا نهد عم ركسلاب هئام وسح ًاصوصخو

 يسحت اذإ هوسحو ءاهيف ام عفد ىلع ءاعمألا كّرحي : (18::هءاقنإل ه2عهصق) ضفنلا ءاضعأ

 .ًاداّمِض ىعفألاو برقعلا ةعسل نم عفني : (15ع مه15ههق) مومسلا



 هاله نونلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 :ةراشن

 .اهرجش بسحب اهعبط : عبطلا

 .اهرجش يف ناك نإ فيفجتو اهلو :ةيقنم لكأتملا ةراشن : صاوخلا
 ةصاخو .لمدت لكأتملا بشخلا ةراشن : (156 >هان205 280 ؛طغ انلت615) تر حارجلا

 «بارشب نوسينأ اهلثم عم عمجت مث ؛كوشلا سانجأ ضعب لثم «ةضباق راجشأ نع نوكت يتلا
 . اهتعفن ةيلمنلا حورقلا ىلع تّرْذ اذإف «قحست مث قرحتو

 : اشن

 . ىلوألا يف سباي دراب : عبطلا

 . ءام هلاثمأ ةث ةثالثب اشنلا خبطي نأ بجيو ؛«نييلتو ةيوقت هيف : صاوخلا

 . هههذي فلكلا ىلع نارفعزلاب : ةنيزلا

 .اهحلصيو حورقلا لمدي : (156 نلهع5) حورقلا

 . نيعلا ىلإ داوملا ناليس عنمي : : (0هداد5 ه:ع355) نيعلا ءاضعأ

 ذختملا وسحلاو ؛ ردصلا نيلي : (85مزر21ه19 ههه طع كطعقأ 08385) ردصلاو سفنلا ءاضعأ
 . ([1طء ءطءو) ردصلا نع لزاونلا عنمي هنم

 عنميو «ةعيبطلا لقعي سدعلابو ءهدحو جتساشنلا : ممم ه:عددم5) ضفنلا ءاضعأ

 .رارملا فالتخا

556 
 . .قرعلا ٌردي تيزلا عمو «ضاّبق رضخأ محش هفوج يفو ؛راح ءاود اذه : ةيهاملا
 . فاعرلا عطقيف ني رخنملا يف خفني : (6©:عدسصق هأ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 يف عمتجي ام ثفني بطرلا هبل : (8 عدمت 20 ص0 طع هطعوغ ه2عد55) ردصلاو سفنلا ءاضعأ
 . مدلا نم ردصلا

 . نمزملا لاهسإلا عنمي هّبل : (8:هىعءاقتإل 01عقتق) ضفنلا ءاضعأ

 . ىعفألا نسهنل عفن بارشلاب برش اذإ : (156 5015025) مومسلا

 : هاوخنان

 . ةفارحو ةريسي ةرارم هيفو .فورعم : ةيهاملا

 .هرزب هيف ام عفنأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي : عبطلا

 . نييلت فيفجتلا عم هيفو .ددسلا حتمي :صاوخلا

 نجعيو «صربلاو قهبلا ةيودأ يف عقيو «ةرفصلا ىلإ نوللا ليحي هب ءالطلاو هبرش : : ةنيزلا
 .ناك ثيح مدلا ةيهك بهذيف «لسعلاب

 .بلقلا بلقتو ردصلا حيق نم عفني : (0ععومو ه1 اطءأ هطع5ا) ردصلا ءاضعأ



 نونلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا مر »

 دبكلل دّيج وهو «سفنلا بلقتو نايثغلا نّكسيو ,ةدعملا ةلب نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 . نيتدرابلا ةدعملاو

 جرخيو «لوبلا رسع ليزيو «ٌرديف «بارشلاب ىقسي : (5:هءاهم هءعدهت) ضفنلا ءاضعأ

 جنيتارلا عم محرلا هب رخبتو «صغملاو حايرلا نم عفنيو ءةنائملاو ىلكلا يّقني ةلمجلابو .ةاصحلا

 . اهيقليف

 .ًادج ةقيتعلا تاّيمحلا نم عفتني : (156 187615) تايمحلا

 . ماوهلا شهنل برشيو نكسيف «برقعلا غدل ىلع بصي هخيبط : (186 م015025) مومسلا

 ب . 0

 .رركن نأ انيلع سيلو ءءابلا لصف يف هيف ليق دقو «ينمرألا قروبلا وه : ةيهاملا

 :ةرون

 . ةّيفزخلاو ةّيرجحلا ماسجألا نم دّمرتملا ىه :ةيهاملا

 ةأفطملا تيقب اذإو «ناتقرحمف لاحلا ىف ءاملا اهباصأ ىتلاو ءاملا اهبصي مل يتلا امأ : عبطلا

 . ةسباي ةلدتعم ةلوسغملاو «طقف نخست لب قرحت ال ٍذئئيحف «ةثالث وأ نيموي

 تاناهدلاب تيلغ اذإ ةرونلاو «عذل الب ةففجم ةلوسغملاو «مدلا فزن عطقت : صاوخلا

 اذ رانلا فرح نم عفنتو لمدت ةلوسغملاو .دئازلا محللا لكأت : ( 1طع ان16ع15) حورقلا

 :ورادنايسرن

 اصع وهو «نونلاب ال ءابلاب ءوراد نايسرب وهو .«برعلل ًافيحصت هيف نأ نظأ : ةيهاملا

 .دعب اميف هيف ملكتنو «ىعارلا

0) 

 : لخن
 . ىضم دق رمتلا يف لوقلاو «ضابق هئازجأ عيمجو «ةفورعملا رمتلا ةرجش وه :ةيهاملا

 :رداشون

 . يروألبلا ىفاصلا ىلاكيبلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا رح سباي راح : عبطلا

 . بيذم فطلم : صاوخلاو لاعفألا

 . نيعلا ضايب نم عفني : (0هن13: هءعده5) نيعلا ءاضعأ

 . قيناوخلا نم عفنيو ٠ ةطقاسلا ةاهللا ليشي : (125مأئ2:هم هءوده5) سفنلا ءاضعأ

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .قروبلا وه :نورطن

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسخلا لوسر.



 ه١ نونلا فرح - ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 : ساحن

 0 لصاعلا وطهو 1 وهو 0 ىلإ 0 ناتبتلا ند : ةيهاملا

 . ةبلصلل لسغ ريغبو قتلا داسجألا ىف متخلل هازال نخل نع ربع اذإف 7

 . ةئم فطلأ ساحنلا ةرهز :رايتخالا

 . ةثلاثلا ىف سباي راح : عبطلا

 فتنلا نأ هب فجري اممو «لامدإو ةذحو ضبق هيف قرحملا ساحنلا :صاوخلاو لاعفألا

 .لاقي اميف تابنلا عنمي نوقلاط ساحن نم شاقنمب

 نع اهعنميو ةيعاسلا ةثيبخلا لمدي وه : (156 >هددهص05 ةهحل (طع ان16655) حورقلاو مارا

 حلصي لسعلاب يلط اذإ هنا : : ليفو ا 0ع

 .نافجألا ةبالص نم عفنيو رصبلا دحي : (06ان125 018385) ا ءاضعأ

 .ءيقلا جّيه هب كّئح نإو .ىلاموردأب برش اذإ رفصألا ءاملا لّهسي :ءاذغلا ءاضعأ
 . ىذأ ريغب ةيئاملا جرخيو .فصنو لاقثم ةبرشلاو

 ءةموسد وأ رار وأ .ةحولم هيفام كرت رذحي نأ بجي : (156 مه15525) مومسلا

 لسرت اهنإف ءاهنم برشلاو «ساحنلا ةينآ يف ةوالح وأ .ةضومح وأ ءنامحللاو ناهدألاك

 : طفن

 .هريغو يلبابلا راقلا ةوفص وه دوسألاو .عونلا فورعم ضييبألا : ةيهاملا

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 ًاصوصخو «لصافملا عاجوأو نيكرولا عاجوأ نم عفني : ([طءزمادان) لصافملا تالآ
 . ضيبألا

 . ةدرابلا نذألا عاجوأ نم عفني قرزألا طفنلا : (©ععدصو هك طع 2ع20) سأرلا ءاضعأ

 . لزانلا ءاملاو نيعلا ضايب عقني : (0هن13 هءعقهت) نيعلا ءاضعأ

 .راحلا ءاملاب هنم ليلق برش «قيتعلا لاعسلاو وبرلا نم عفني : :ردصلاو سفنلا ءاضعأ
 ًاصوصخو «ناديدلا لتق ةليتف هنم ذختا اذإو «حايرلاو صغملا نكسي :ضفنلا ءاضعأ

 . محرلا دربو ةناثملا حاير رسكيو «ثمطلاو لوبلا ردي هلكو ءدوسألا



 نونلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 01

 ا

 «معطلا بّيط لكؤي رمحأ هنولو قدنبلا لثم رمث هلو «ةكّوشتم ةميظع ةرجش وه : ةيهاملا

 فالتخا بسحب ءامسأ هل دالبلا كلت فاتكأب مهدنعو «ةّراحلا نادلبلا يف كلذ رثكأ نوكيو

 ظ . راتك اهيمسي مهضعبف ءمهتنسلأ

 ناخدو «هترجش ءازجأ عيمج يف كلذو .«فيطلتو فيفجت هيف سبايلاو بطرلا :عبطلا

 . ضبقلا ديدش ردسلا

 . هقيوس ًاصوصخو «ضباق : صاوخلا
 زازحلاو ةيربألا نق . هنّيليو هيوقيو هلوطيو رعشلا طقاست عنميا : ةنيزلا

 . رعشلا رمحيو
 :ةللحيو راحلا مرولا نّيلي ردسلا قرو : (156 ةد:ءالتهعك ةصم طع مانكأانأل65) ر وثبلا و ماروألا

 سأرلا يقنيو «هب الاستغا رارحلا بهذي ردسلا غمص : (0:عدصو ه6 طء 2ط220) سأرلا ءاضعأ

 . رعشلا دًعجيو

 . ةئرلا نضارمأو وبرلل هقرو : (0:عهصو ه4 طع عكا ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملل وقم :ءاذغلا ءاضعأ

 «ثمطلاو «ضيحلا فزن نم عفنيو «ةعيبطلل لقاع : (8«هءءاهصب ه:عده5) ضفنلا ءاضعأ

 ردسلاو «ةدعملا فعض ببسل نئاكلا لاهسالا نم عفنيو . هقيوس اضوضخ :ءافمألا حورق نمو

 ! نم هسناجي ام مكح همكح هنم ّيرطلاو .محرلا ناليسلو للعلا هذهل برشيو «هخيبط نم نقتحي

 هنأ ببسب ريئكلاو .«لقعي هنم مكمل نإف «يرثمكلاو «حافتلاو ءرورعزلاو «ءلجرفسلا

 . ةضيهلا جّيهي ةعيبطلا هعفدتو ءمضهني ال

 :ىون

 . ةيرغتو ضبق هيف : صاوخلا
 . (1طع مجهلتعمقصأ انأءعدو) ةثيبخلا حو رّملا نم هقرحم عفني : (16 ن1 25) حو رقلا

 ءايتوتلا لدب لاحكألا يف موقيف 2« لسغيو أافطيو قرحي :(0ءهان13: ه:عدش5) نيعلا ءاضعأ

 .رافشألا تابنإو نيعلا حورقل دّيج وهو «نيدرانلا عم هتبنيو .بدهلا نسحي

 ظ : محن

 . ةيمادلا تاحارجلا قزلي :حارجلا

 . لقعيو ردي هرزبو «ةاصحلا -رخي هخيبط : ضفنلا ءاضعأ

 2 ظ

 .قاروأ ةسمخب ىّمسملا عوتيلا وه :ةيهاملا

 .ردسلا رمث :قبنلا ()
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 .هعطقيف فزنلل هب دّمضيو «عذل الو «ةفارح الو «ةذح الب فيفجتلا يوق :صاوخلا

 تابالصلاو ريزانخلاو تالليبدلا هب دمضي : (156 5:ءالز هع 380 (طع مادكأانلءع5) ر وثبلاو ما روألا

 . برجلاو سحادلاو ةيمغلبلا

 ايوش ةليقلا نم عفنيو ءاسنلا قرعو لصفملا عاجوأ نم عفني : (1ءزهزهاد) لصافملا تالآ

 .ادامضو

 .؛هب ضمضمت اذإ ؛ةعجولا ْنسلل هلصأ خيبط : (02عقصق ه1 طع طع20) نمأ رلا ءاضعأ

 .اموي نيثالث برشي عرصلل بارشلاب هقروو ؛عالقللو
 عجول هلصأ ةراصعو «قلحلا ةنوشخل هخيبطب رغرغي : (01عوهصو 01 طع هطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 . ةئرلا

 حلملا عم ًامايأ برش اذإ ناقريلاو دبكلا عجول عفان رصتعا اذإ هلصأ :ءاذغلا ءاضعأ
 .تاسوناوق ثالث ةبرشلاو «لسعلاو

 «ريساوبلاو ءاعمالا حورق نم لاهسإلا نم هلصأ عفني : (8:05ءاق59 01عقظك) ضفنلا ءاضعأ

 . هلصأ خيبط كلذكو

 . ةيناثلاو عبرلل بارشلاب وأ .يلاموردأب هقرو :(156 666:5) تايّمحلا

 .لاتق ءاود هلصأ ةراصع : (1طع م015025) مومسلا

 : ماعن

 . ًاميظع ءانب همحل ىلع ينبي ءابطألا ضعب : ةيهاملا

 .هحلصيو «مسجلا يّوقيو «ماعطلا طسبي «مسد راح همحل نأ ءابطألا ضعب ركذ : عبطلا
 . مضهني ال ظيلغ وهو

 . (1طع ةمطغ001518) هابلا نم ديزي : (8>ءىعاقنل 018385) ضفنلا ءاضعأ
 ظ 5

 .فورعم ناويح وه :ةيهاملا

 . جلافلل ءاود مظعأ همحش ْنِإ ؟يزوخلا» لاق : (156زهذه05) لصافملا ءاضعأ

 ةلمجو ؛نونلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف . هتعاس نم ةلتاق هترارم : (156 م015025) مومسلا

 .ًاددع نورشعو ةتس ةيودألا نم انركذ ام

 نيسلا فرح يف :رشع سماخلا لصفلا

 :دعس

 ّقرأو لوطأ هنأ ريغ «ثاّركلا هبشي قرو هل تابن لصأ وه :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا
 اياوز ىلع جاجوعا اهيف لب «ةميقتسم تسيل هقاسو «رثكأ وأ «عارذ اهلوط قاس هلو .بلصأو
 هنمو «لاوط هنم «نوتيز اهنأك هلوصأو «رزبو ةتبان راغص قاروأ اهفرط ىلع ءرخذإلا قاسب ةهيبش
 ضرأو «ةرماغ نكامأ يف تبنيو «ةرارم اهيف «ةحئارلا ةبيط دوس «ضعب عم هضعب كبشنم رودم
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 اهل لاقي يتاوللا رئازجلا يف نوكي دقو ءايروس دالببو سوسرط دالبب نوكي دقو «ةبطر

 دقو «هب بّيطت مث «ةضباق ءايشأب وأ «صفعب ىّيرت ناهدألا ضعب نأ «نفطصا) معزو «سدالقوق

 . ةفوكلاو دنهلا دالبب نوكي

 هتفارحو «ةريصق هتشيشح يذلا رطعلا ءضاضرإلا ريسعلا نيزرلا فيثكلا هدوجأ :رايتخالا

 مهارملا يف لخديو «ةديدش

 .رعشلا قلحي لاقي امك يدنهلاو «ةهكنلا بّيطيو نوللا نسحي :ةئيزلا

 ةيفيللاو لامدنالا ةريسعلا لمدي : (156 5ءالتصوت 254 طع مايقنن1ع5) روثبلاو ما روألا

 . ةلكأتملاو

 .«بلصلا دشيو «ةرصاخلا عجول ءارضخلا ةّبحلا نهد عم :(126زهاد15) لصافملا تالآ

 . ماذجلا ثروي هنم راثكإلاو

 ؛ةّثللا ءاخرتساو عالقلاو مفلاو فنألا نفع نم عفني : (0:عدصق ه؟اطع 2620) سأرلا ءاضعأ

 . ةلكأتملا مفلا حورق نم عفنيو ءًادج ظفحلا يف ديزيو

 «لوبلا ريطقت نم عمنيو ءاهّرديو ةاصحلا جرخي : (8:>هءاهتال ه:عدصت) ضفنلا ءاضعأ

 محرلا درب نم عفنيو «ىلكلاب لعفي كلذكو «ةديدش ةعفنم اهدرب نمو «ًادج ةناثملا فعضو

 . ءاقستسالا عفنيو «محرلا مف مامضناو ريساوبلا نم عفنيو «ًادج

 . ةقيتعلا تاّيمحلا نم عفني :تايّمحلا

 .ادج تارشحلاو برقعلا ةعسل نم عفان : مومسلا

 : سوردئس

 اهيف «دنهلا دالبو «برعلا دالب يف نوكت ةرجش غمص وه :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا

 «ةعيملاو ٌرملا عم بايثلا هب نخديو «سانلا هب نخدتي دقو «معطلا هيرك وهو ءّرملا نم ريسي هبش

 .اسوردنس ريصتو «رانلاب خبطت غومصلا كلتو

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 الو اووقيو اوفخيل نوعراصملا هلمعتسيو «مدلا سبحي هتيصاخو «ضبق هيف :صاوخلا

 .اورهبي

 . نيبجنكسو ءام يف مهرد عابرأ ةثالث موي لك هنم برش اذإ ءادج ةلزهم ةّوق هيف : ةنيزلا

 .هب نخد اذإ ريصاونلا فّمجي : (156 ناهعمو) حورقلا

 عجو نيكست يف هتعفنمو «لزاونلا هناخد عنمي : (02عدمو هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . ةّثللا حلصيو «ءيش اهيف هلدعي ال ًادج ةميظع نانسألا

 ,مدلا فزن نم عنميو .ءايرهكلاك ناقفخلا نم عفني : (0عدم5 هلاطع كطعذا) ردصلا ءاضعأ

 .اورهبي الثل نوعراصملا هلمعتسي كلذلو « هفيفجتب بطرلا وبرلا نم عنميو

 فعض نم ئربيو افيو الج نيعلا يف يتلا راثالا ولجتي : (0ءانآد+ ه2عهص5) نيعلا ءاضعأ ظ

 .هب لحتكاو «بارشب فيد اذإ رصبلا
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 . عفنيف نولوحطملا هنم ىقسي : ءاذغلا ءاضعأ

 . ريساوبلا نم عني هناخدو «نمزملا لاهسإلل دّيج : (18:026غة57 هءعد559) ضفنلا ءاضعأ

 : ست رس

 هل سيل تابن وهو ءركذ هنم «نافنص سخرسلا نإ :«سوديروقسيدلا ميكحلا لاق : ةيهاملا

 رثتغم فرشم قرولاو «ربكأو «عارذ هلوط ءبيضق يف تباث فرفر هلو «رمث الو رهز الو قاروأ
 يف «ةريثك بعش هل ؛ليوط دوسأ رهاظ لصأ هلو سرم ءيش اهيف ةحئار هلو «حانج هنأك قاقدو

 ضفني هلصأو «ةيرخص نكامأ يف امإو «ةّيلبج عضاوم يف امإ «تابنلا اذه تبنيو «ضبق همعط
 هيمسي مهضعبو «نورخيلب هيمسي نم سانلا نمو «نوهرولوق هيّمسي نم ءامدقلا نمو .عرقلا ٌبح

 اقبن هيمسي نم سانلا نم «ىثنألا رخآ فنصو .راح هنوّمسي ناتسربطبو ءركذلا سيرطنولب
 هقورعو .هنم لوطأ ةريثك ًانابضق هل نأ ريغ ءركذلا قروب هيبش قرو هل تابث وهو «سيراطا

 هبرش ديري نمل يغبنيو .مدلاك رمحأ اهضعبو «يه ام داوسلا ىلإ ةريثك رمح ماظع لاوط ضارع
 .رخآلا نم العف ىوقأ ركذلاو ءالوأ موثلا نم ءيش لكأ مدقي نأ

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ضبقو ةرارم هيفو ,عذل الب فمجي :صاوخلا

 ةبطرلا حورقلا ىلع ٌرديو قحسيو فُفجي ىثنألا نمو «ءلّمدم : (156 نات625) حورقلا

 . اريتف ءريلا ةرتسسعلا

 ةغبرأ نزو هنم ترش اذإ عرَملا بحو ناديدلا لتقي : (8:02ءغ357 ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 ناك «ةعست وأ طيرارق ةتس هنزو ءدوسألا قبرخلاب وأ ءاينومقسب ًاصوصخو «لسعلا ءامب ليقاثم

 دودلا جرخأ «بارشلا عم ليقاثم ةثالث ىثنألا نم برش اذإو «كلذ يف ًالعف ىوقأو ًاضفن غلبأ
 ىلطيو فمجي دقو . تطقسأ ىلبح هتبرش نإو «لبحت مل ًاقوحسم هنم ةأرملا تبرش نإ .لاوطلا

 .نطبلا نّيليف ءًاخوبطم لكؤي علطي ام لَّوأ يف هقروو «نينجلا لتق برش نإو «نطبلا ىلع
 : جداس

 نابضقو ءاملا هجو ىلع رهظت قاروأ يهو «نيلأ هنأ الإ «لبنسلا نم ةّوقلا بيرق : ةيهاملا

 هجو ىلع موعيف «ةئمح ضارأ يف عقنتست هايم يف دنهلا دالب يف تبني كرفنم رهز هلو «مرفسهاشلاك
 طيخب ناكملا ىلع لدتسي دقو ٠١ لصأب قلغت ريغ نم ءاملا سدعب قورعملا تابتلاك ءاملا
 ناوحقألا نهد ةّوق هنهدلو «ةّوقلا يف هل هتهباشمل يدنهلا نيدرانلا قرو هنأ موق مّهوت امبر .فّفجيو
 قرو هنأ نومهوتي ثيح نوطلغي ًاماوقأ نإ :«سوديروقسيد» لاق . ىوقأ وه لب «نارفعزلا نهدو

 وفلا لثم «نيدرانلا ةحئار اهتحئار هبشت ةريثك ءايشأ دجوت دق ذإ «ةحئارلا هباشت نم نيدرانلا

 دالب نكامأ يف تبني رخآ سنج جذاسلا لب ءاومّهوت وأ اونظ امك وه سيلو «ٌجولاو نوراسألاو

 بطحب كانه ضرألا قرحي فيصلا ىف فج اذإ ءاملا نإو . ءاملا هجو ىلع رهظي قرو وهو ءدنهلا

 يذلا تّتفتملا هنم مسق جذاسلا نمو «قرولا تبني مل كلذ لعفي مل نإ هنأل ءعضوملا كلذ يف دقوي
 .نيدرانلا ةّوقب ةهيبش مسقلا اذه ةّوقو «ءيدر هنإف ءجّركتملا ءيشلا ةحئار
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 ةعطاس هتحئار نوكتو «تّتفتي ال يذلا ضايبلا ىلإ براضلا ثيدحلا هدوجأ :رايتخالا

 .ايخرتسم الو احلام الو اجّركتم نوكي الو «ةينيدران

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 .لاقي اميف سوسلا نم اهظفح بايثلا يف لعج اذإ :صاوخلا
 . لكأتلا عنميو ناسللا تحت ذخأ اذإ ةهكنلا بّيطي :ةنيزلا

 مرولا هب دّمضيو درولا ءام يف خبطي : (156 »النهود د4 (طء مانةاانامد) روشبلاو ماروألا

 .ةراحلا ماروألل دّيج ءاود وهو «قحسلا دعب راحلا

 . ًادج نيدرانلا نم دبكلاو ةدعملل عفنأ وه : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةراحلا نيعلا ماروأل حلاص جذاسلا : (0هان13: ه2عد55) نيعلا ءاضعأ

 . نيدرانلا نم أرا ردإ ّدشأ وه : (369[86 018305) ضفنلا ءاضعأ

 . لبتس وأ مرفسيلاط هنزو هلدب :لادبألا

 :نالوس ٠
 .فورعم يمور ءاود :ةيهاملا

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 .دلجلا قرحي : صاوخلا

 :قلسلا ءامب ةبح هنم طعس اذإ ةوقللا نم عفني : ع5 0 طم 5620) سأرلا ءاضعأ

 تحت ةضراعلا ماروألاو اهجيهتو نافجألا ماروأ عفني : (0ءانا3: هءعقسق) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا

 ظ ورس ظ

 رضخأ وه امك ىقبيو «ءاتشلاو فيرخلا يف هقرو روثي ال ةفورعم ةليوط ةرجش :ةيهاملا
 هترارحو «ةرارملا نم رثكأ هتصوفعو .ةريثك ةرارمو «ةريسي ةفارحو ةذح همعط يفو «هتّوقل

 هنأب تانخسملا رئاس فلاخيو «عذل الب ضبقلا لصويو «هتّوق صوغت ام رادقمب هتدحو

 .بذجي ال

0 

 هتوق نأب اوضقو ءأدج دراب هنأ مهضعب معزو ,ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 . ءاضعألا يف هضبق ضرعي ام ردقب هترارحو «ةبكرم

 يف ىوقأ هزوجو تالا ناي « ضباق هزوجو هقرو :صاوخلاو لاعفألا

 ورسلا زوجو نظي دقو .«نفعلاب بهذي هنا ىتح مدلل عطقو قازلإ هيفو ءهقرو نم ءيش لك

 .ًاعطق ّقبلا درطي هنأ نخد اذإ قرولاو ناصغألاو

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ظ 1991١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 قهبلاب بهذي هقروو ءاهراثآ بهذأ رافظألا ىلع يلطو سمرتلاو لخلا عم خبط اذإ :ةنيزلا

 .رعشلل دوسم وهو
 ةنّيل ةيرط تناك اذإ  هزوجو هتابضقو هقرو : (156 "0هانهل5 224 طع ان10655) حورقلاو حارجلا

 .ريعشلا قيقد عم ًاصوصخو ء«ةرمحلاو ةلمنلا عفنتو «ةبلصلا ءاضعألا يف يتلا تاحارجلا لمدت

 قيقد عم عفنيو ءهب دّمض اذإ قتفلل دّيج هزوجو يرطلا هقرو : ([طءزمزدا5) لصافملا تالآ

 .هذشيو ءاخرتسالا يّوقيو ءاداّمض ةليقلا رمضيو باصعألا يّوقيو ءاهوحنو ةرمحلل ريعشلا

 يف ةليتف لعجو نبللا عم اهنعات ورسلا زوج قد اذإ : (0عدمك ه1 طع طعق0) سأرلا ءاضعأ

 ظ .نانسألا عجو نكسي لخلاب هخيبطو .دئازلا محللا أربأ فنألا

 .ًاداّمض نيعلا ماروأ نم عفان : (0هنلدع هءودصك) نيعلا ءاضعأ

 .سفقنلا رسعلو مدلا ثفنل بارشلاب هزوج ىقسي : (1865م059[152 0183235) سفنلا ءاضعأ

 .ًادج عفان هخيبط كلذكو «قيتعلا لاعسلاو باصتنالا سفنو
 ناليسو لوبلا رسع نم عفنيف .ءالطلاب هقرو برشي : (1:026:859 0:82255) ضفنلا ءاضعأ

 . لوضفلا اهيلإ ليست يتلا نطبلاو ءاعمألا حورقل ًاضيأ عفنيو «ةناثملا ىلإ لوضفلا

 .رمحأ تورزنأ هنزوو «نامرلا روشق هنزو فصن هلدب :لادبألا

 : نويدروقس

 رهز هيلع .لواطتم قاسو قرو هل يناتسبلا نم ريثكب رغصأ وهو .يرببلا موثلا وه : ةيهاملا
 . ثلاثلا لصفلا يف هرمأ يصقتسا دقو «١ ضيبأ

 .رخآ موق دنع ةعبارلا ىلإ لب «ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 . ءالج حّتفم فيطل :صاوخلا

 . ةثيبخلاو ةميظعلا تاحارجلا لمدي :(15ءزوأهأ5) حو رقلاو حارجلا

 . لضعلا خسفل دّيج : (116161311 018385) لصافملا تالآ

 : كس

 دقف ؛كلذ ّرع امل نآلاو .جلمألا نم ذختملا ينيصلا وه يلصألا كسلا نإ :ةيهاملا

 . كمارلا لمع وحن ىلع حلبلاو صفعلا نم هنوذختي
 . ةثلاثلا يف سباي راح بيطللو «ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف راح هنم جذاسلا : عبطلا

 .ًادج حيتفتو ليلحت بيطملا يفو .ءاشحألل ّوقم ضباق : صاوخلا

 . بصعلا عاجوأل دّيج : لصافملا تالآ

 نم عقتيو «ةعيبطلا لقعيو .هابلا يف ديزي «؛بّيطملا كسلا نأ مهضعب معز :ضفنلا ءاضعأ
 .فزتنلا

 : يرهن ناطرس

 . شاملاب خبطلا هحلصيو ءاذغلا ريثك ءمضهلا ريسع ناويح وه :صاوخلا
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 . فطلأ يرحبلاو ءكوشلاو ةجزألا جرحي : صاوخلا

 ةيودأ يف عقاو هقرحمو ءدربلا نم نيلجرلا قاقشل دّيج خوبطملا لسعلا عم هدامر :ةنيزلا

 . فلكلاو قهبلا ةيودأ يف عقاو قهبلا

 ةيساجلا ماروألا للحي يرهنلا ناطرسلا : (156 5مءالز دود ةه0 طع مانكذدلءع5) روثبلاو ماروألا

 .اهيلع عضو اذإ
 اهقرمو « نتألا نبلب ص وصخ ل نم عفني همحل : (0:عدم5 ه؛ طع ءطعء5د) ردصلا ءاضعأ

 .اضيا

 . ةدعقملا قاقشل لسعلا عم دّيج هدامر : (5:01ء[3:9 0:ع255) ضفنلا ءاضعأ

 لسعلا عم هدامرو .الكأو ًاداّمض ءاليترلاو براقعلا عسل نم عفني : (1طع ممز5ه05) مومسلا

 ملعيو ؛فورعم بِلكلا بلكلا ةضعل ءاود انايطنجلا عم هنم ْذَحَتي دقو ءايرش لكلا بلكلا ةففل

 برقعلا تام برقعلا نم جورذابلا عم برق اذإ هنأ معزو «مومسلا باب يف هب ةجلاعملا ةيفيك
 .ناكملا ىلع

 . يرحب ناطرس

 هنم برض لب ء«رحبلا نم ناطرس لك هب ينعن سيلف «يرحب ناطرس ليق اذإ :ةيهاملا

 نم جرخي نيصلا رحب يف ناطرسلا اذه نا :هلوقب قثن نم لاقو ءاهلك ءاضعألا يرجح صاخ
 ءاملا كلذ يف لخدي املف رحبلا ءام ريغ وهو .رحبلا بنجب رخآ ءام يف لخديو «رحبلا ءام

 ًارارم كلذ دهاش نم لاحلا اذه ينثدحو : | ريح ادم يصبو «هجورخ دنع وأ ءءاملا يف تومي

 . نيصلا ىف يف

 . تاقرحملا رئاس نم فطلأ هقرحم : صاوخلا

 . شمنلاو فلكلا بهذيو نانسألا ولجي هقرحم : ةئيزلا

 . برجلا نم عفنيو «حورقلا هقرحم فمجي : (156 ان10655) حورقلا

 هنم ذختيو . ةرفظلا رع حاملا عبر دلخو ءعمدلا عنمي : (0هبا35 018225) نيعلا ءاضعأ

 :ادنح ةيغلا رلجتيو . نفجلا نم برجلا هب كحي فايش

 و

 . نونلا لصف ىف قبلا لاوحأ انركذ نيح هلاعفأو هلاوحأ انركذ دق

 : برطقلا جارس
 «قبرخلاب هيبش رهز هل تابن وه : «سوديروقسيد» لاق .افوزلا نم بيرق تبن وه : ةيهاملا

 رخآ فنص هنمو ءرضخ تبن سأر ىلع جارس هنأك هرهزو «فايشأ هنم لمعي ةيريفرف هنول يفو

 . اهلك هلاصخ ىف يناتسبلاب هيبش وهو «يّرِب

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو اميدق «باشعألاو تاتاينلاب يوادتلا : عجاري 0(

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 .هرزب هنم لمعتسملا :رايتخالا

 .اهنم ةيناثلا رخآ يف وهو «ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 .ناك فيك فزنلا عطقي ضبقلا هيلع بلغألاو «حّتفم وه :صاوخلا

 ءادج لمدم :(16 نلةع:5) حو رقلا

 . فاعرلا عطقيف هب دمضي : (0:عوم5 ه1 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 5 مدلا ثفن عنمي : (185ماعةغه) 028205) سفنلا ءاضعأ

 يّربلا قو نأ موق معزو هب ةوح ءاعمألا حورقمل عفني : (8:هرعامص ه.عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 . نطبلا لهسأ نيمهرد رادقم هنم ذخأ اذإ

 موق معزو ءهشهنو برقعلا عسل نم عفن بارشلاب برش اذإ هرزب :(126 م015089) مومسلا
 2  .ةتيملاك اهلعجو ءاهلعف لطبأو اهرذخ براقعلا ىلع عضو اذإ يّربلا رزب نأ

 : نوينورطس
 .«تاقرو ثالث وذ هانعمو «ىلافيرط هيّمسي نم سانلا نم : «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 وأ ضاّمحلا قروب اهلين ىف هيج ضرألا وحن ةلئام يهو «تاقرو ثالغي تبني كلذ رثكأ نأل

 ءمدلا ىلإ ةلئام هترمحو «ةرمح ٌدشأو ءضاّمحلا قرو نم رغصأ اذه قرو نأ الإ .نسوسلا رهز

 لصبب هيبش لصأ هلو ءضيبألا نسوسلا رهزب هيبش هرهزو «عارذ نم وحن هلوط «قيقر هقاسو
 رخآ تابنو .معطلا ولح «ضيبلا ضايبك نطابلا ضيبأ ءرهاظلا رمحأ «ةحافت رادقم سوبلُبلا

 بّيط ,ضيبأ هلخادو ءرمحأ قيقد هلصأ رشقو «ناتكلا رزب هبشي رزب هل ء.همساب ىّمسيو «ههبشي
 . سمشلل ةبحاصم ةيلبج نكامأ يف تبنيو ءولح معطلا

 «لاحلا يف عامجلل هكّرح هديب ناسنإلا هكسمأ اذإ تابنلا اذه لصأ نإ :لاقي دق : صاوخلا

 .روقنقسلاك عامجلا جّيهي بارشلاب هبرش نإو

 يذلا جلافلا نم عفن ءدوسأ ضباق بارشب برش اذإ كلذكو :(1ءزدهذه5) لصافملا تالآ

 .لاقي اميف فلخ ىلإ ةبقرلاو سأرلا ليمي
 : ناحنروس

 حوفس يف راونألا حصفت ام لوأ حصفيو ءرفصأو ضيبأ درو هل تابن لصأ وه : ةيهاملا

 . ضرألاب ئطال هقروو «يباورلا يفو لابجلا

 .نائيدر دوسألاو رمحألاو ءرّسكملا بلصلا ًانطابو ءالخاد ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 ةرارح ضيبألا يف نأ مهضعب معز ءةيلضف ةبوطر هيفو «ةيناثلا ىلإ سباي راح : عبطلا
 "الو ءًائيش حورقلا عذلل ًاراح ناك ول هنأ نورخآ معزو ءهلهسي ملألاو «ةيوق ةوق هريغ يفو «ةفيطل
 . ًادج راح هنأ نورخآلا معزو «ةّتبلا هيف عذل

 .لاقي اميف ضبق هيف ناك نإو « ةلّهسم ةوق هعم : صاوخلا

 . ةقيتعلا تاحارجلل ديج صييألا : (1طع انلهع2و) حورقلا

 نإو ًاداَّمض تقولا يف عجولا نكسيو «سرقنلا نم عفني :(15«زدذه) لصافملا تالآ
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 يف ًاصوصخو «لصافملا عيمج قايرت وه كلذكو ء«رجح وهو «مرولا بلص ًاداّمض هنم رثكتسا
 .لزاونلا تاقوأ

 ىف لاهسإلا ةيودأ ناسبحي دوسألاو رمحألاو ءاهل فًعضم ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 ْ .ةميظع ةفآ نابلجيو «ةدعملا

 ليبجنزلا عم اضاوفح ؛هابلا يف ديزيو . ةلهسم ةّوق هيف : (18نىعءاقص' هدعهدصق) ضفنلا ءاضعأ

 ظ .نوّمكلاو جنتوفلاو

 . مس هنم دوسألاو رمحألا : (786 مدن5ه25) مومسلا

 . قرزأ القم هنزو فصنو ؛ءانحلا قرو نم هنزو «لصافملا عاجوأ ين هلدب :لادبألا

 . ةيحلا باب يف ليق : ةيحلا خلس

 :ناروآداس

 . ةثلاثلا يف سباي «ةيناثلا يف دراب : عبطلا
 . مدلا سبحي : صاوخلا

 . هتيصاخب رعشلا راشتنا عنمي : ةنيزلا

 . بصقلا لوصأ هثلثو «هنزو جرهزليف هلدب .: لادبألا

 ظ 01 | :نسوس
 هنم مظعأ هنأ ريغ «نوقيسك هبشي قرو هل تابن نسوسلا :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 اهنم «ةفلتخم يهو ءاضعب اهضعب هبشي ناولأ هيف «نحنم رهز هيلع قاس هلو .جزلأو ضرعأو
 يهو ءاسريإلاب هّبش هيف ناولألا فالتخا لجأ نمو «ءامسلا نولو «ريفرفو «ةرفصو «ضايب

 .لظ نق كلحت نأ تعلق اذ] نقسيوةةحكارلا ةئيط فقع كاد لتس لوسأ دلو ء«حزق سوق

 اذإو ءانركذ يتلا ةوقلا نود هتوقو ءّرم ضيبأ هنول رخآ فنصو .نزختو «ناتك طيخ يف مظنتو

 اذه لصأ وه سريإلاو «هنم ةحئار بيطأ ذئنيح نوكي هنأ ريغ «بقثتو نسوسلا سريإلا قّبع

 «يناتسبلا نسوسلا امأو .هيف انلق دق اسريإلاو «ضارمألا يف عفانملا ريثك وه ةلمجلابو . نسوسلا

 . جازملا ةلدتعم ةيئام هيفو «ةرارم تبستكا ةفيطل ةيضرأ هيفف

 دشأ ةيربلا اسريالاو «ةيناثلا يف سباي راح دازأ نس ا : بطلا

 انين و انت

 2 هنهدو .فطلأ هرهز نأل فطلأ هنهدو ؛«ىلجأ هلص أو «هلادتعاب ففجي ءالج :صاوخلا ظ

 ؛ كلذ عم ضباق وهو «كلذ عيمج يف ىرقأ اسريالاو «بّيطم ريغ وأ ًابّيطم ًانييلتو ًاليلحت ّدشَأ

 . ةفطلم ةنخسم هتّوقو .تانوفعلاو عاجوألل ءافش هيفو

 ليزيو هلقصيو «هب السغ هجولا يّقنيو ؛هلصأ ًاصوصخو .«شمنلاو فلكلا نم عفني : ةنيزلا

 هنم عع ًامعان رزبلاو قرولا قد نإ : (1طع وت ءالتتص عد 320 طع مانكأ الل 65) روثبلاو ماروألا

 حّرقتملا برجلاو ةّيمغلبلا ةّجبفلا ماروألا ىلع كلذكو ءأدج اهعفن ةرمحلا ىلع بارشلاب داّمض

 . ىرخأ ةيودأب هاتطلخ اذإ ًاصوصخ .ةفعسلاو تاشيركشخلاو
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 نم عفني هلصأو «ًاديج امحل حورقلا لمي : (15ع ؟هانهلك ةض0 طع انل655) حورقلاو حارجلا

 نأ نسحألاو «لمديو ءًاخوبطم هقرو كلذكو «لادتعاب ءالج عم فّمجم هنأل راحلا ءاملا قرح

 ساحن نم ءانإ يف لخلاو لسعلا يف خبطي هريغو اسريإلا ةراصعو .درولا نهدب هلامعتسا نوكي
 .راحلا ءاملا قرحل ةيودألا لضفأ يناتسبلاو . تاحارجلاو ةنمزملا حورقلل

 «بصعلا يف جّئشت مهب نيذلاو بصعلا عاطقنال دّيج :(126زهزم5) لصافملا تالآ

 .اسنلا قرع نم عفنيو ءأدج مهعفنيو
 :«ناتسألا عج ول ةضمضم هلصأ خيبط نم ذختي : (0عوص5 ه6 اطء ط620) سأرلا ءاضعأ

 نذألا يف رطق اذإو ةلاخنلاو سأرلا حورق هنهد قفاويو .مونلا بلجيو «هنم ىّربلا نم اصوصخ

 ةبوطرلا ليزي فنألا هب خطل اذإو .عادصلا نم عفان دامض درولا نهدو لخلا عمو ,ّيودلا نكسي

 . فنألا رهاظ نم رهظت يتلا ةنيللا

 ءاسريإلا ص وصخ باصتتنالا 5 نم هلصأ عفني : (0عدصك 01 طع ءطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 .ردصلا يف يتلا تابوطرلا نم ةيقنت رسع ام فطليو .لاعسلل حلصيو

 . هنهد ًاصوصخو ةدعملل ءيىدر وهو .لاحطلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ءاتيريتو ايو مح رلا ةبالص نّيلم للحم حتفم هنهد : (8:هىءاممإ» هءعمصت) ضفنلا ءاضعأ

 هه ءاسريإلا نهد كلذكو ا ا خبط اذإ كلذكو

 نكس ةطنحلا قيقدو جنبلا رزب عم وأ .لخلاب هدحو هلص أ خبط نإ ءصغملا نم نم عفنيو « نينجلا

 حلصيو ءهنم فصنو ةيقوأ رادقم لهسأ هنهد برش اذإو .نييثنألل ةضراعلا ةراحلا ماروألا
 فيك نسوسلا لصأ كلذكو ءريساوبلا هاوفأ حتفي اسريإلا نهدو . يوارفصلا سواليإ باحصأل
 قلس اذإو .عامجلاب نوذمي نيذلا عفن لخلاب برش اذإو .؛ثمطلا ٌردأ بارشلاب برش اذإو «ناك

 .اهمف هحتفو اهيف نوكت يتلا ةبالصلا هنييلتل محرلا عاجوأ نم ّنِهل اعفان ناك ءاسنلا هئامب دّمكو

 . ضفانلاو دربلا نم عفني : (16 (ء/ءنو) تايمحلا

 هبارشو هتراصعو وه برقعلا اصوصخ .ماوهلا عسل نم عفني : (156 مداعمدك) مومسلا

 .رطفلاو ةربزكلاو جنبلا قايرت هنهدو يرصا نيج و : ور رسل

 1 '"رتعص

 .ًاضيأ اشاحلا بارشك هبارشو ءاشاحلا ةّوق ىف وه :ةيهاملا
 . يّربلا هاوقأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 فطلم رّشقم للحم : صاوخلا

 : نيكرولا عاج وأ نم عمني : (1طع زماطأ5) لصافملا تالآ

 هتّوقل ةلهرتملا ةّئللا يفشيو ٌنسلا عجو نكسيف غضمي : (0عدصم ه4 طع طعم0) سأرلا ءاضعأ

 . ةقرحملا

 )١( .توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١94917.
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 . ةئرلاو ردصلا عفني هنهد : (01عدسك 0, أطع ه5651) ردصلا ءاضعأ

 ٠ ظ .ةدعملاو دبكلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . ادج عرقلا تحو ناديدلا جرخيو امهّردي : (8:>هىءاققل 0قعقهق) ضفنلا ءاضعأ

 : سويلاسيس

 هيبش قرو هلو «هيفيط ولاسم ضرأ يف فورعم تابن وه : «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 ام لوطلا ىلإ رمث هيفو «ثبشلا ليلكإك ليلكإ هيلعو «نشخأ هقاسو ظلغأ هنأ الإ «جنايزارلا قروب
 قرو هل رخآ فنص هنمو ؛ةحئارلا ٍبّيط ليوط لصأ هلو .لكأتلا هيلإ عرسي فيرح وأ ّرم ءوه

 وحن اهلوط نابضق هل «ميظع شنمث وهو «ليطتسم هنم رغصأ هنأ الإ «ريبكلا بالبللا قروب هيبش

 نم ةحئار بيطأو «ةفارح دشأ وهو «فيثك دوسأ رزبو «ثبشلا سوؤرب ةهيبش سوؤرو .«ربش
 هنمو .لّوألا لثم هلعفو هتوقو «هايملا ةريثك ةفرشم عضاوم يف تبنيو ءمعطلا ذيذل وهو ءلّوألا

 هلو «ظلغأو نشخأ هنأ الإ «نويبرف قروب هيبش هقرو «سينرفولاف ةريزج يف نوكي رخآ فنص

 رمث هيف «عساو ليلكإ هيلع ضايب اهترفص ولعيو «ءاثقلاك «لّوألا سويلاسيس نم ربكأ قاس
 ؛ةيبانص لولتو ةرعو عضاوم يف تبنيو «ةدحاو امهتّوقو «هرمث نم ةحئار بيطأو ربكأو ضرعأ
 .ًادج ًاضايب ٌدشأو اليلق هنم لوطأ هنكل ءيمورلا نادجنألا هنأ موق معزو

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 بيذم «ةنطابلا عاجوألل نكسم هرزبو هلصأ كلذكو «ءشفم فطلم لّثحم : صاوخلا
 يف هررضو دربلا عنميف «بارشلا يف برشيو ءاهجاتن رثكيف يشاوملا هنم ىقسيو .دماجلا مغلبلل
 . لفلفلا عم اصوصخو «رافشألا

 . رهظلا عاج وأل عفان : (1طع زمتمصأق) لصافملا تالآ

 . لمعلا هلت و عرصلا نم ًادج عفني : (2©0عدصق هذ طع طعمل) سأ رلا ءاضعأ

 «باصتنالا سفنو ,ءسفنلا رسعو وبرلا نم عقاب : (0عهصو ه( طع طعذا) ردصلا ءاضعأ

 نم ردصلا ىّقن قعُلو لسعلاب هلصأ نجع اذإو ءاعم هرزبو ءهلصأ ًةصاخ «نمزملا لاعسلاو

 .ةجزللا تابوطرلا
 ءهلصأ مضهيو ءاشحألا عاج وأ نكسب و خفنلا للحي : (21::18عأ2759 01عد2ك) ضفنلا ءاضعأ

 . ةدعملل دّيج وهو .ماعطلا اضوصخ

 عيمج ىف ةدال ولا لهسيو :« يحي رلا صغملا للحي : (8:ءهءءاممب هدعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 .ءاشحألا عاجوأ عفنيو «محرلا قانتخاو محرلا عاجوأ لّلحيو «لوبلا رسع ليزيو «ناويحلا

 أربأ مايأ ةرشع جتخبيمب تاسولوثأ ثالث هنم برشو ًايرط ناك اذإ هرزبو تابنلا اذه قاس ةراصعو

 «ثمطلا ٌرديو «لوبلا ريطقت نم عفن هنم برش اذإو .ىلكلل ةلمجلاب عفان وهو «يلكلا عجو
 . ةنطابلا عاجوألا نم عفنيو

 .لاقي اميف ةيمغلبلا ىمحلا نم عفان : (156 !ثبءيو) تايمحلا
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(0), 
 .نموس

 . ةبوطرو ةرارح ىلإ برض ؛ءيش ىلإ برض نإف ؛لدتعم هلصأ : عبطلا
 . هلصأ كلذكو «سحادلا ىلع هتراصع : (156 5:ءالنه85) ماروألا

 . تاحارجلل هتراصع : (16 انلت855) حورقلا

 0 وقأ هتراصعو «ةرفظلا نم عفني هلصأ : (8:ءاممإ ه:ودم5) ضفنلا ءاضعأ

 .قلحلاو ةئرلا عفنيو .اهيقنيو ةئرلا ةبصق نيل : (0:عمصت ه؟ طع هطءو) ردصلا ءاضعأ

 . توصلا يّمصيو
 .ةدعملا باهتلا نم عفني كلذكو «هتبوطرل شطعلا نكسي :ءاذغلا ءاضعأ

 ةناثملاو ىلكلا حورق نم عمنيو .لوبلا ةقرح عفني : (::هرءامنز' هءعدص5) ضفنلا ءاضعأ

 ظ .اهبرجو

 : ةفسقلا تاّيمحلا نم نم عفني : (76 167655) تايمحلا

 : جنرس

 . ىوقأ وه لب «جنذاسلا نم ةوقلا بيرق :ةيهاملا

 . سياي دراب : عبطلا

 . فوزنلا عنمي د ًاريثك فطلأ هنكل ءدربملا جاذيفسالا نم هيف ضباق : : صاوخلا

 .رانلا قرح ىلع يطوريقب عضوي : (156 اناءع,5) حورقلا

 . ةوقب مدلا فزت عنمي : (10201عاه3 018285) ضفنلا ءاضعأ

 : اينومقس

 ءدحاو لصأ نم اهجرخم «ةريبك ناصغأ ةثالث هل تابن وه : «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 قرو وأ ءينسعلا قروب هيبش قرو هلو ءبغزم مسد .ةعبرأ وأ عرذأ ةثالث اهنم دحاو لك
 هلكش ىف هيبش «فوجأ ريدتسم ضيبأ رهز هلو ءاياوز ثالث هلو .هنم نيلأ هنأ الإ «بالبللا
 :ًانبل ذخؤيو «ًانبل ئلتمم ضيبأ دعاسلا لثم ظيلغ ليوط لصأ هلو ؛ةحئارلا ليقث «ةلاطرقلاب
 نإف ءاهترادتسا ىلع فوجيو لصألا شي نأب كلذو ءهلصأ نم ىلعألا هسأر نم هنبل ذخؤيو
 ةرادتسا ىلع ضرألا رفحي نم سانلا نمو . تايم يأ منجي .«فيوجتلا كلذ يف ليسي نبللا

 ىتح نبللا عديو لصألا ٌقشي مث «ةرفحلا يف هريصيو هطسبيو زوجلا قرو ذخأيو «لصألا لوح
 هذه نحتمي نمل يغبني الو :ارقنو اننح اناع ناك اهكدرعاود .هعفري مث ًاليلق فجيو ليسي

 عوتيلا نبل هب طلخ اذإ نوكي كلذ نأل «ناسللا نم تبرق اذإ اهنول ضايب ىلع رصتقي نأ ةغمصلا
 . ةنسركلا قيقدو

 عيرسلا كّرفتملا وهو ,فدصلا رسُك هنأك ضايبلا ىلإ قرزألا لالجلا دوجألا :رايتخالا

 )١( .«توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابتلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١981.

 54م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 يف ىوشي نأ هلامعتسا يف دوجألاو «نبللاك هرّيص ءاملا يف لحنا اذإ يذلا قرزألا لالحنالا .
 .نأب اينومقسلا حلصي دقو ؛ءيدر يناقمرجلاو . هتلئاغ بهذيف سفركلا ءامب طلخيو , حافتلا

 لاق .ًاضيأ زوللا نهدب ّتَلُيو وقودلاو نوسينألاب طلخي ناو «نيجع يف ةذوخأم ةحافت يف ىوشي

 نم ضرعي عذللا نإف ءاديدنق اودج ناشللا دج 0 وس يا سوديروقسيد»

 ل ل . نيطسلف نمو ماشلا نم ناك ام هفانصأ أدرأو .نبللا كلذ ةطلاخم

 . عوّتيلا نبلب ناَشْعُي امهنأل نافئاكتم

 . هسبي نم رثكأ هترارحو .ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةصاخن ديكلاو ةدغملل ٌودع وهو «ليلحتو ءالج هيف : صاوخلا

 . فلكلاو صربلاو قهبلا يّقني : ةنيزلا

 هب تدمضو تيزلاو لصملاب ححاقإ : (1طع تتهانصلذ 320 اطع ان1هعد5) حورقلاو عارجلا

 . اهللح تاحارجلا

 . حّرقتملا برجلا ىلع لخلاب ىلطي : 5ع مالعو) روثبلا

 اداّمض كرولاو لصافملا عاجوأ ىلع نسوسلاو ّلخلاب :(726زهز5) لصافملا تالآ

 . (8ه1ة(1ءه) اسنلا قرع نم عفني دو

 نهدو لخلا عم نمزملا عادصلا ىلع ةراصعو هلصأ : (0عقه5 هز طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . ىفش نمزم عادص هب نم سأر ىلع لعجو امهب طلخ اذإ ءهدحو اينومقسلاو درولا

 .بلقلا يدؤي امم وه : (0عو25 01 طء هطعد) ردصلا ءاضعأ

 وأ «سفركلا رزبو «ةيوستلاب هتروس رسكتو ءًأدج دبكلاو ةدعملاب رضي :ءاذغلا ءاضعأ

 . شطعيو ماعطلا ةوهش بهذي «ٌتغم بركم وهو «نوسينألا
 ينإ ىتح نادلبلا يف فلتخيو «ةوقب ءارفصلا لّهسي : (8:هر نام هدعدصت) ضفنلا ءاضعأ

 «ضيرملا ةوق يعاري نأ وغبني بيبطلا نكل «نزولا ةريبك ةبرش هل ءابطألا بتك ضعب يف تيأر

 .طاقسإلا لمتحيو «ءاعم٠ اي ريقي انومسسلاو . رضاحلا دلبلا ءاوهو «ةسيئرلا هئاضعأ ةوقو

 هنم برش اذإ اينومقسلا نأ مهضعب رد ركذو . ًامغلبو ةّرم لهسأ ى ىمخرد هنم برش اذإ هترجش لصأو

 امبر مث ا ىّنغو بركأ مث 1 لوا كما ىرد تاضصق وعر «طرفملا رادقملا

 طيرارق ةتسب اهنم يفتكي دقو 000 اذه لصأو .لتاق وهو «طارفإب هلاهسإ ثعبنا

 ثالث ةماتلا ةبرشلا نإ :لوقي ناك نم ءامدقلا نمو .روزبلا ضعبب وأ «مسمسب طلخ اذإ لاهسإلل

 نبللا نم نوذخأي اوناك مهنأب كلذو :ةيلكإو ةقملطر نوعا وناناتققلم لفشل :ةيرلاو .قعالم

 ناسنإلا نوقسيو «تاسوناوق تس حلملا نمو «تاسوناوق تس ردق تابنلا اذه نم ذخأ يذلا

 ملو ٌردأ ليلق رادقم هنم لوونت اذإ قيتعلا نإ : مهضعب لاقو .اذه اننامز يف نحن رمأن ام فالخب

 يف لمتحا اذإو «ةرطعلا روزبلاو حلملاو سمرتلا عم كلذكو ءاذهل لقأ ربصلا عم هيقسو ءلهسي

 .نينجلا لتق ةفوص
 .وضعلا ىلع ءالطو ا برقعلا عسل نم عفني : (1طع مهأ5هه3) مومسلا
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 ريصيف ليحتسي ًاعون ةنقلا نم نإ :ليق دقو ءاهغمص يف لب اهيف ةعفنم ال ةرجش :ةيهاملا
 ديجلاو . ءام دلب يف تبني لك رطبا اضل يضر .؟نسوديروقسيدا لاق . جنيبكس

 تيتلحلا ةحئار نيب اميف هتحئارو «ضيبأ هلخادو ءرمحأ هجراخ ناكو ءايفاص ناك ام ءهنم

 . غمصلا نم عونب شغي دقو .«فيرح «ةنقلا ةحئارو

 555 :ةرمحلا ىلإ هلخاد برضي يذلا ىفصألا فثكألا هيعون دوجأ :رايتخالا
 هريخو ءءاضيبلا ةّئقلا هبشي ناك نإو «ةئقلاب شوشغملاك ال «ءاملا يف ًاعيرس لحنيو «ضايبلا
 يناهفصألا

 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : بطلا
 . لاج نححسم ٌشفم فطلم للحم : صاوخلا
 | . هنول نسح هماعط يف دحأ هلمعتسا اذإ : ةنيزلا

 ةداملا 0 ءاهراتوأو لضعلا كته نمو هي : (1طءزمذدا5) لصافملا تالآ

 . ةدرابلا لصافملا عاجوأ كلذكو ءًابرشو ةنقح نيكرولا يف يتلا
 . عرصلا نم عفان يحيرلاو . درابلا عادصلا للحي : (0:عقمؤ ه1 طع طع820) سأرلا ءاضعأ

 نمو «نافجألا ظلغ نمو الحك نيعلا ةملظ نم عفني :(27 08ة85) نيعلا ءاضعأ
 ىلع لعجو ٌلخلاب قحس نإو «نيعلا يف لزانلا ءاملل ةيودألا لضفأ نم وهو «نيعلا يف راثآلا
 .نيعلا يف ةضراعلا حورقلا ولجي دقو ءاهب بهذ ةريعشلا

 «نمزملا لاعسلاو بنجلاو ردصلا عجو نم عفان : (018هه5 ه5 طع ءطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 جرخيو .ةّوقب ردصلا يقني وهو «سفنتلا ء ءوسل مهرد عابرأ ةثالث روصعملا باذسلا ءامب ىقسي
 . ةئينلا طالخألا

 وأ ءّرملا زوللا عم هداّمضو ءرفصألا ءاملا جرخيو ءاقستسالا نم قان : ءاذغلا ءاضعأ
 .دبكلا عجو نم عفني راحلا زبخلا وأ ءلسعلا وأ «باذسلا

 جرخيو ءصخغملا نمو ايونشو ةنقح جنلوقلا نم عفان : (8همءاقمل ه:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 - لتقو «ءثمطلا ٌردأ يلاموردأب برش اذإو «محرلا عاجوأ عفنيو ءهابلا يف ديزيو ءامهنم ةاصحلا
 .رفصألا ءاملاو جزللا طلخلا جرخيو «قفرب نطبلا هنييلتو «نينجلا

 . ةرئادلا تايمحلا نم عفان : 186 ؟مثبءيو) تايمحلا

 هلعفو «ةلاتقلا مومسلا عيمج - نمو .ماوهلا عسلل بارشلا يف ىقسي : ( 186 مهذ5ههق) مومسلا

 . كلذ عيمج يف ًاحوطل عفني دقو «ةنقلا لعف نم ىوقأ

 :نويردنقولوقس
 نم برض هنإ :موق لاقو . ءيفلا ريثكلا ناكملا يف تبني يرخص تابن هنإ : ليق :ةيهاملا

 . كلذ ريغ : ليقو «ليقشألا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا
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 . ةرارح ريثك هيف سيل للحم فيطل : صاوخلاو لاعفألا

 هقرو هيف خبط لخب ذختا نيبجنكسب لوونت اذإ «ةبيجع ةعفنم لاحطلا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 .ناقريلاو قاوفلا نم عفنيو «لاحطلا بهذأ ًاموي نيعبرأ

 قلع نا هنإ :ليقو «ةناثملاو ةيلكلا يف ةاصحلا تّتفي : (8:هءءادمإ هءودصت) ضفنلا ءاضعأ

 .لاقي اميف لبحلا عنم
 : يلاعس

 . يئام رهوجو راح رهوج نم وه :ةيهاملا

 . لادتعاب فيرح راح وه : عبطلا

 لاح يف اهللحيو تاليبدلا رَجفي هقرو :(756 50:ءاندهد ه4 اء مانكةناع5) روثبلاو ماروألا

 ظ . جحضنلا يف ةيصاعلا ماروألا حضني هنم ّيرطلاو ءاهئادتبا

 . حّرقتملا برجلا علقي هنم ٌّيرطلا :(156 نله:5) حورقلا

 . رصبلل ةذحملا ةيودآلا يف عقي :(0هانلد: 0ع55) نيعلا ءاضعأ

 سفنو (16 ءمانعط) لاعسلل ءاود لضفأ هنإ ليق : (0عدصو ه4 56 هطءو) ردصلا ءاضعأ

 .هب رخشبتلا ىتح باضتنالا

 :؟"نوراسيب
 . ضبقو ةرارم هيفو «زينوشلا بشخ وه :ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ريسي ضبقو ليلحت هيف :صاوخلاو لاعفألا

 .ةدعملا عفني هلصأ خيبط : ءاذغلا ءاضعأ

 . ردي هلصأ خيبط : (0هادلد: هءعدصق) نيعلا ءاضعأ

 ظ : نويس

 . فاقلا باب يف هيف ليق دقو «ةّيرطع هيف «ةمئاقلا هايملا يف نوكي نيعلا ةّرق وه :ةيهاملا

 ءّرديو ةاصحلا نم عفني  خوبطم ريغو ًاخوبطم  هنإ :(8:ءاه59 هءودصت) ضفنلا ءاضعأ

 . ايراطنسودلا نم عفنيو

 نوطوقموس

 وهو .اذه ريغ :ليقو .حامللا نم برض هنإ :ليقو .ملاعلا يح هنإ :ليق :ةيهاملا

 . يرخص ريغو «يرخص :ناعون

 ةجوزلو .عطقي هب فطلو ةلدتعم ةراح ةبوطر هيفو «سبيلاو دربلا هيلع بلاغلا : عبطلا

 لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف زينوشلا وه :نوراسيس )١(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا
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 «باعللا بلجيو ءام ةوالح الو هل ةحئار الو «ضبقيو عمجي هب ىنعمو «للحي اهب ةيلصنع
 . ًادحاو ًائيش ريصي ىتح ردقلا يف محللا ءازجأ نيب عمجيو

 ءاهفارطأو اهطاسوأ يف لضعلاو باصعألا خسفل هخيبط :(156زدنها5) لصافملا تالآ
 . تايرطلا محليو

 يفو مدلا نم ثفنلا عنميو .قلحلا ةنوشخ يفشي : (8655118105) ه:عدم5) سفنلا ءاضعأ

 . ةئرلا يقني لسعلا ءام

 ّيعملا قتفلو ٠ جحسلا ن نمو ءاعمألا حورق نم عفني : (6016135 ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 .لاقي اميف ضيحلا فزن سبحيو ؛ةيلكلا عاجوأو يئاملا
 : 217قامس

 امل حلصي وهو «يسدع رمحأ «يناسارخلا نم رغصأ يماش هنمو « يناسارخ هنم : ةيهاملا
 هل حلصي امل حلص .لسعلاك هخيبط موق مث .ءاملاب خبط اذإو .درولاو ايقاقألا هل حلصي

 . ضضحلا

 . ةثلاثلا يف سباي «ةيناثلا يف دراب : عبطلا
 موق نإ ىتح .«فزنلا عنمي ءهنم فطلأ لخلاو .داس ءوَقم «ضباق :صاوخلاو لاعفألا

 . ءاشحألا ىلإ ءارفصلا بلحت عنميو .«كلذ لعفي هقيلعت ْنِإ :نولوقي

 .رعشلا دوسي نيغابدلا قامس خيبط : ةنيزلا

 ء«سحادلا نم عفنيو .«ةرصحلاو مرولا عنميف «ةبرضلا هب دمضت : (16 #5:ءالأه85) ماروألا

 . ماروألا ديزت عنميو

 . ةئيبخلا يعس نم عفني : (1طع ا110625) حورقلا

 ظ . مري الف يث ولا هخيبطب لطني : (156 زهنها5) لصافملا تالآ

 نانسألا لاكأ يف عضو اذإ ءههغمصو نذألا حيق عنمي : (02عدصق ه1 طع طع2ل) سأرلا ءاضعأ

 .اهعجو نكس
 نايثغلا نكسيو «هتضومحل يّهشيو «شطعلا نكسي اهل وقم ةدعملل غابد :ءاذغلا ءاضعأ

 . يوارفصلا

 ,ححسلا نم عنميو «فزنلاو ثمطلا سبحي لقاع : (8:>هىءاقمإل 8385[0) ضفنلا ءاضعأ

 هب ناك نم ماعطلا ين عفو اذإ قفاويو ءريساوبلاو محرلا ناليسلو ايراطنسودلل هب نقحيو

 .برذلا نمو ءاعمألا ةحرقو نمزم لاهسإ
 : © ىلس

 الكو .ضيبأو ءدوسا «ءنافنص قلسلا نإ :«سوديروقسيد» لاق .فورعم :ةيهاملا

 ) )1١«توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19817.

 «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري ةفإ ا١889.



 نيسلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 0060010

 ةيحانب ءاروعلا ةلجدلا يف انبصأ :«نفطصأ» لاقو ءامهيف يتلا ةينورطنلل سوميكلا ءيدر نيفنصلا

 هرزبو «ريجرجلا نول هقرو نولو ء«ربش اهلوط ءدحاو لصأ نم ةقّرفتم نابضق هل اير ًاقلس ةرصبلا
 .دحاو هلصأو «قرولا لصأ دنع نابضقلا كلت ىلع قّرفتم

 دنعو :ةّرقلا بكرم هنأ ةقيقحلا يفو . ىلوألا يف سباي راح وه مهضعب دنع : عبطلا

 ظ .ةبوطر هلصأ يف «لاكشإ الف «دراب وه مهضعب

 «نسوسلا حي حيتفت نم ذدشأ حيتفتو ليلحت هيفو «ةفطلم ةيقروب هيف قلسلا :صاوخلاو لاعفألا

 ةيضرالاو ةللذحم هيف يتلا ةيقروبلاو .سدعلا عم ةصاخو «ضبق هنم دوسألا يفو «نييطو

 . لوقبلا رئاسك ءاذغلا ليلق هعيمجو «سوميكلا ءيدر قلسلا عيمجو . ةضبقم

 نم عمنيو 5000000 هدريلا قاجشا نم ةفرو حيطو ةتراصع عمدت : ةنيزلا

 لتقي هريصعو ص ندا «نورطنب عضوملا لسغ دعب ًاداَّمض هقرو لمعتسا اذا فلكلا

 .لمقلا
 توتلا نم عفنيو ءاهجضنيو اهلحيف قرم ماروألا هب دّمضت : (1طع ةدءالتص 85) ماروألا

 . نسوسلا عم اهب دّمضت اذإ ةراحلا ماروألا نم عفنيو «هلاحب ًاداَّمض

 لاما هذان ياوقلا ني عتلم «رانلا قرحل  ًاخوبطم  دّيج هقرو :(756 ناه65:) حورقلا

 . كلذ لك نم ئربي ةثيبخلا حورقلل هب دمضت اذإو

 .ةوقللا بهذتف «يكركلا ةرارم عم هئامب طعسي : (0عدصت ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 بهذتف سأرلا هئامب لسغيو عجولا نكسيف «نذألا يف رطقي  ًارتاف  هؤامو . فنالا حورق عفنيو

 ظ . ةلاخنلا

 ءيدر وهو «ةعاّذللا هتيقروبل كلذ رثكأو ءٌتغم ةدعملل ءيدر هلصأ : ءاذغلا ءاضعأ

 دبكلا ددسل هحيتفتو ريسي هؤاذغو . نسحلا ةيوقلا ةدعملا عذلي هنإ ىتح هتيقروبب لسغيو سوميكلا

 0 لاول يب رجا ابر يطلبوا ال وياما ا : دمادشأ

 . لباوتلاو

 نأ امك «ءسدعلا عم ةصاخو لقعي هنم دوسألا نإ : ليق : (85>ءادمرب هدودهد) ضفنلا ءاضعأ

 هب نقحيو «لقع نحط اذإ هؤام ارهملا قولسعلا نأ كتفالو .سدعلا عم ةصاخو نّيلي رخآلا

 لباوتلاب ذخأ اذإ جنلوقلل ديج وهو «صخغمبيو رقارقلاو خفنلا دلوي هعيمجو .لفثلا جارخإل

 . يّرملاو

 : باذس

 دحأ وهف ىلبجلا امأ . ىلبج هنمو «يّرب هنمو «ىناتسب هنم :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 نينا ةردعبتا دنع هج تيدي ىذلا"امإو 2 ءاعطلا يف: لوكامي دبل« يتاعتسنلا قم فارع هلك

 :مهضعب دنع ىعديو .موق لك دنع مسا هلو «نويرعاروناعنم :هل لاقي'“فنص يّربلاو .قفوأف

 ريثكب رخآلا باذسلا قرو نم لوطأ هقروو «ةريثك نابضق هلو ءدحاو لصأ نم هجرخم .ىلوم

 هنول رزب اهيف «ةثلثم رخآلا باذسلا سوؤر نم ًاليلق ربكأ سوؤرو «ضيبأ رهز هل ؛ةحئارلا ليقث



 4 نيسلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 يف هجضنر .لمعتسملا وه رزبلاو «ةرارملا ديدش ٌرم اياوز ثالث وذ ءوهامة ةرمحلا ىلإ

 . ةبطر ضرأ يفو ءدوسأ هلصأ رخآ فنصو «فيرخلا

 .نيتلا ةرجش دنع تبني ام يناتسبلا باذسلا قفوأ :رايتخالا

 ينرماب# يّربلا سيايلاو . ةثلاثلا يف سباي راح سسايلاو ؛ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . لاقي اميف .ةعبارلا

 . ضباق حّرقم قورعلل نم ًادج شفم للحم عطقم : صاوخلا
 :ردصرلاو مرقلا ناار ةييغايو «اكوتلاو ليلاتلاو نقال نورلا ىلع ةريظللا ج : ةنيزلا

 . بلعثلا ءاد نم عفنيو

 ريعع جلملا ىديدعسو قد اذإ يّربلا : (156 ةهءالتسوك ةصل طع مانكأتنا65) روثبلاو ماروألا

 عيمج يف ىوقأ غمصلاو ءاهلذح طبإلاو قلحلا ريزانخ ىاع لعج اذإو ًاراخ امرو هيلع ثدحأ

 . كلذ

 .يباوقلا ىلع لسعلاو نمسلا عم لعجي : (1طع تهانكك ةصسل طع ان106155) حورقلاو حارجلا

 نم عفن ّرم عم اقوصل لعج اذاو «ةقيتعلا ئربيو ءةررحلاو ةلمنلا ىلع جاديفسألاو لخلا عمو

 . حورقلا

 اداّمضو اير لصافملا عاجوأو اسنلا قرعو جلافلا نم عفني : (156زهاهأق) لصافملا تالآ

32 
 قيوسلا عف ةيددمصيو . لصبلاو موثلا ةحئار بهذي : (0:عومو ه؟ طع طع240) سأرلا ءاضعأ

 يف ةنخسملا هتراصعو .هسيحيف «فاعرلل فنألا يف ّلخلا عم هب طعسي دقو .نمزملا عادصلل

 نم هجرخيو دودلا لتقيو ا ا ءاهيّقتيف نذألا يف رطقت نامرلا روشق
 سأرلا حورق هب ىلطتو ءايح ناك نإ نذألا

 جنايزارلا ةراصع عم هتراصع ًاصوصخو ؛ ءرصبلا دحي :(0هانا3: 0:8325) نيعلا ءاضعأ

 عم ءالط هنم عنص اذإو «نيعلا نابرض ىلع قيوسلا عم هب دمضي دقو ءالكأو الحك لسعلاو

 .رصبلا فعض نم عفن «نيعلا لوح هب يلطو لسعو ّرمو جنايزارلا
 عجول عفان ء سبايلا ثبشلا عم هنم بطرلا خيبط : (0:عومو5 ه( أطوأ ءطعدأ) ردصلا ءاضعأ

 تل ««سفورا هب دهشي ام ىلع .سفنلا رسعو ردصلا

 . عالضألا

 هيف خبط بارش ىقسيو .يقزلاو يمحللا ء ءاقستسالل نيتلا عم هب دمضي : : ءاذغلا ءاضعأ

 ئرمي وهو .هنكس يمغلبلا قاوفلل نيمهرد ىلإ مه رد نم هرزب نم برش اذإو ءًاضيأ باذسلا

 . لاحطلا نم عفنيو .ةدعملا يّوقيو يّهشيو

 لقعيو «هابلا ةوهش طقسيو .هعطقيو ؛ينملا فُقجي : (85:مءامنرب هءعوم5) ضفنلا ءاضعأ

 حورق ىلع لسعلاب عضويو «جنلوقلا عاجوألل تيزلا عم هب نقحيو «صغملا نكسيو ؛هافنص
 كلذكو ء«راردإلاب ندبلا لوضف ناغرفتسي ناعونلاو 0 برشيو «تيزلاب ىلغيو ؛ةدعقملا



 نيسلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا كو

 ىلع خطلو لسعلاب نجعو قحس اذإو ءامهماروأل نييثنألا ىلع راغلا قروب هب دّمضيو «نالقعي

 . قانتخالا هنم ضرعي يذلا تع ؛هتلمتحا وأ «ةدعقملا ىلإ ةأرملا جرف

 . هنهدب خيرمتلاو هلك أ ضفانلا نم عفني : (1ء 1ع ء25) تايمحلا

 دولز نع نكينلا وأ مسلا يقس رذاحي نم برشيو هموغسلا مواقي : (126 مه150ه5) مومسلا

 راثكإلاو ءاطولخم هلك اق وقلم ةوغنلاو نيتلاب هبرش نأ اضوضكو «بارشب هقرو عم مهرد نزو

 . لتاق يّربلا لكأ نم
 : 230 قس

 .ربلا يف حاسمتلا جاتن نم هنأ نومعزيو ءرصمب داصي يلين لرو : ةيهاملا

 .هالك ةيحان هيف ام دوجأ :رايتخالا

 سخلا قرم وسحب الإ نكسي ال ىتح هابلا ضهني دق : (8:0هرءامكال هءعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 :نمدغلاو
 : نايسيس

 .لدتعملاك : عبطلا

 . نّيلم : صاوخلا

 . قلحلاو ردصلا نّيلي : (0:عو55 ه2 :طوأ هطء50) ردصلا ءاضعأ

 .هرزب عم ًاصوصخو .«شطعلا نكسي : ءاذغلا ءاضعأ

 . نطبلا نّيلي : (8>هىءاقن هدودصو) ضفنلا ءاضعأ

 قمرس ٠ >

 «يناتسب رخآلاو «يّرب امهدحأ ؛ناسنج يهو «ةفورعم ةلقب يهو ءٌفطَقلا يه :ةيهاملا

 . لكؤيو ناك امهيأ خبطي دقو

 . لدتعم مهضعب دنعو «ىلوألا يف بطر دراب : عبطلا

 : صربأ ماس

 . هقالخ لاقيو غزولا وه : ةيهاملا

 ليلاثلا ىلعو «بذجيف اقوقدم ليلآثلا ىلعو «ءالسلاو كوشلا ىلع هب دّمضي : ةنيزلا

 . عرقلا ىلع رعشلا تبنأ تيزلاب طلخ اذإ هنم فّمجملا نإ :ليقو ءاهعلقيف ةيرامسملاو

 يف لعجي دقو .هخيبط يف اوسلجأ اذإ نايبصلا قتف نم عفنلا بيجع همدو هلوب :صاوخلا

 . قنعلا يف عفنلا غلاب نوكيف يبصلا ليلحإ يف لعجيو «كسملا نم ءيش همد وأ هلوب

 هسأر قد اذإو ءسرضلا عجو نكسي هلك نإ ليف : (0عدص5 ه4 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 .لاحلا يف اهعجو نكس نانسألا نم ةلكأتملا عضاوملا ىلع عضوو

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري )1١(

 .روقنقسا :ةدام .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا



 5 ظ نيسلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 . برقعلا عسل ىلع عضويو ٌّقشي : (1طع مم15089) مومسلا

 : ةافحلس

 . يرحبو يْرب نافنص :ةيهاملا

 ءايوشم عرصلا نم عفني هنإ ليق دق هنم يّربلا مد : (01عدسم ه, طع طع2ل) سأرلا ءاضعأ

 . عورصملا ّيرخنم يف رطقيو ءعالقلل ةافحلسلا ةرارمو

 .قانخلل خوطل هترارمو «نايبصلا لاعسل هضيب : (0:عده5 06 5و ءء5) ردصلا ءاضعأ

 يقس نملو «ماوهلا شهن نم دّيج ةحفنألا عم هنم يرحبلا مد : (156 مهز55ه5) مومسلا

 . فورعم :ةيهاملا

 قبرخلا لكأي هنأل ال ءجئشتلاو ددمتلا هنم فاخي همحل لكأ :(10ءزهأ505) لصافملا تالآ

 . جازملا ةلكاشمل وهف «قبرخلاب هءاذتغا نأ نظ اذإو «ةّوقلا هذه هرهوج يف نأل لب ءطقف

 : ركس
 .هنم ًانييلت ٌدشأو ركسلا عبط يف ركسلا بصق :ةيهاملا

 ءاهيف بطر «ىلوألا رخآ يف راح وه ةلمجلابو .فطلأ وهو ءذزربطلا هدربأ : عبطلا

 . فج قتع املكو ءاهيف بطر ؛ىلوألا يف سبيلا ىلإ قيتعلاو
 لسع لب «ذينافلا ًاصوصخو ءانييلت رثكأ يناميلسلاو ءلاّسغ ءالج نّيلم :صاوخلا

 . فطلأ راص ركسلا قتع املكو «ةيقنتلاو ءالجلا يف لسعلا نود سيل ركسلاو بصقلا

 . نيعلا ولجي بصقلا نع غمصلاك ذوخأملا :(0ان1 0ع255) نيعلا ءاضعأ

 . هتنوشخ ليزيو ردصلا نّيلي : (0:عددو ه؟ ط9 هطعد) ردصلا ءاضعأ

 ىلإ ةلاحتسالاب اهّرضي هنإف «ءارفصلا هيف دّلوتت يتلا الإ ةدعملل دّيج :ءاذغلا ءاضعأ

 امد دّلوي قيتعلاو . قيتعلا ةصاخ «لسعلا شيطعت نود شيطعت هيفو ءددسلل حتفم وهو ءءارفصلا

 . ءيقلا ىلع ةنوعم ركسلا بصق يفو «ةدعملا نع مغلبلا ولجيو أركع

 حلملاك هبصق ىلع دجوي يذلا اص وصخو «لهسي : (8:016185] 0183125) ضفنلا ءاضعأ

 عفان زوللا نهد عم وهو «خفنلا نكس امبرو .«خفن امبرو :ًانييلت ٌدشأ رمحألاو .«يناميلسلاو

 . جنلوقلل

 : رَّشُعلا ركُس

 ةصوفع ليلق ةوالحلا عم هيفو حلملا عطقك وهو ءرشعلا ىلع عقي ْنَم وه : ةيهاملا

 .داوسلا ىلإ يزاجح هنمو « ضيبأ ينامي هنمف .ةرارمو

 . هيف ةصوفع عم ءالج : صاوخلا

 .رصبلا ُدِحُي رَّضُعلا ركُس : (0هنا3+ هءعةه5) نيعلا ءاضعأ



 ' نيسلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا / يناثلا باتكلا هو.

 . ةئرلل عفان وه : (0عدصت ه4 طع هطعقا) ردصلا ءاضعأ

 نأل ءركسلا ١ عينا راسل تاب يبرأ ياللا وبا يدافسملا سرا : ءاذغلا ءاضعأ

 .دبكلاو ةدعملل دّيج وهو «ةليلق هتوالح

 . ةناثملاو ىلكلا عفني : (8 عاق 0:8255) ضفنلا ءاقعأ

 ا

 نييلتلاو ءاخرإلاو جاضنإلا يف ىوقأ وه وهو «دبزلا لامن هلي وهو «فورعم :ةيهاملا

 . اذه ىلإ فاضيو دبزلا انركذ دنع يازلا لصف يف ليق ام أرقيلف

 .اهيف بطر لوألا يف راح : عبطلا

 ظ . ةبلصلا نود ةطسوتملاو ةمعانلا نادبألا يف لمفي امنا « للحم حّضنم : صاوخلا ٠

 لصأ ىف يتلا اضوضخيو ءماروألا م حضني : : (15ع ة؟ءالتصعو 250 طع مانكفن1ء5) روثبلاو ماروألا ٠

 . ةبلصلا نادبألا يف هلثم ىلع ردقي الو ءاسنلاو نايبصلا يف ًاصوصخ ءنذألا

 . ةمعانلا نذألا فلخ يتلا ماروألا حضني : (01عقصو هأ أطع طع20) سأرلا ءاضعأ

 عم اضاوضكمو هيف لوضفملا جضنيو :ردصلا نّيلي : (02عدسو ه؟ طع 6عقأ) ردصلا ءاضعأ

 .ّرملا زوللاو ركسلاو لسعلا
 . قلطأ اميرو هيف 5 نطبلا لقع امب ّرملا رولا عم : (805ءاق5إ' 01 عقهك) ضفنلا ءاضعأ

 . ةيورشملا مومسلل قايرت وه : (1طع مماكهه5) مومسلا

 . يمورلا لبْنَسلا وهو نيدرانلاو ريفاصعلا لّيْنَّس وهو بيطلا لُْيْنُس : نالُبْئس لّيئُسلا : ةيهاملا

 ةؤقلا بيرق ظيلغلاو .راردإلا يف الإ هلاصخ عيمج يف يروسلاو «يدنهلا نم فعضأ يطيلقألاو

 نأ امهنيب قرفيو . ههبشي تابنب شْعُي دقو ءجرخيو اهنطب علقي ةريغص هترجشو «يروسلا نم
 رفص اهلك هناصغأ كلذكو «رفصعلا قروك هقرو يلبج نيدرانلا نمو .ةحئارلا مهز تابنلا كلذ

 لاق .ةرهز الو ةرمث الو قاس هل سيلو ءرشكأ وأ نانثإ ءلوصألا ةريثك ةكئاش ريغ سلم

 دجوي هنأل ال «يروسلا هل لاقي ام هنمو «يدنهلا هل لاقي ام هنم ء.ناسنج وه :«سوديروقسيد»

 يذلا امأو .دنهلا دالب يلي ام هنمو ءايروس يلي امم هنم دجوي هيف يذلا لبجلا نأل نكل ءايروسب

 لبجلا بنجب يرجي رهن مسا نم مسالا اذه هل ٌقتشاو «سطيغنغ لاقي ام هنمف «يدنهلا هل لاقي
 هلوطأو .اهيف تبني يتلا نكامألا ةبوطرل ةوق فعضأ وهو «هنم برقلاب تبني سطنغ هل لاقي يذلا

 «ضعبب مهضعب فتلم وهو .ةرفاو هلبتس :س مامجو ءدحاو لصأ نم هلبنس جرخمو ًالبنس هرفوأ

 هتحئار «لبنسلا ريصق ةحئار بيطأ رهف انفصو يذلا لبجلا يف لخاد وه ام هنمو .ةحئارلا مهز

 سدراب تابن دجوي دقو «يروسلا نيدرانلا يف انفصو ام لك هيفو ءدْعسلا ةحئارب ةهيبش

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ءضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ :عجاري )١1(
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 يذلا نم ًاضايب ّدشأ البنس «ًاريثك اهيف تبنب يتلا نكامألا مسأ نم مسإلا اذه ٌقتشاو «يقطيراقس
 .«فنصلا اذه ضني نا نقل «شيبلا ةحئار لثم هتحئار «قاس هطسو يف هل ناك امبرو ءانمصو

 سيل نأ نمو «هلحقو لبتسلا ضايب نم كلذ ىلع لدتسيو .ءاملاب عقنأ دقو نيدرانلا عيب امبرو

 دنع ىّقني نأ يغبني دقو «لقبيو دّبلتيل ركسو ءامب دمثإ هيلع شري نأب شغي دقو .بارت هيف
 .ديلا لسغل حلصي هنإف «هبارت ذخؤيو لخنيو «نيط نم ءيش هلوصأ يف ناك نإ هيلإ ةجاحلا

 ةحئارلا بّيط «ةرقشلا ىلإ ناكو هرعش رفو ام هدوجأ :«سوديروقسيد» لاق :رايتخالا
 «ًالبنس رثكأو لوطأو فعضأ يدنهلاو .يروسلا وه اذهو «ناسللا وذحي لبنسلا ريغص دعَسلاك
 دعب خبطي نأب ٌشْعُيو «ميظع دوسأ رابغ هنم رئانتيو ء[هفول ةيلكب] اعيرس كّرفتي ةحئارلا مهز فتلم
 همعط فعضو هتّوق فعضو هلحقو هضايب هيلع لديو . عابي مث «دمئإب لقثي مث «راح ءام يف عقنلا
 ريثكلا ةحئارلا بّيطلا ثيدحلا نيدرانلا دوجأو «رمحألا نم ريخ يدنهلا دوسألاو .هتحئارو
 سيلف  هطسو يف ًاصوصخو  ضايبلا ىلإ قاس هل يذلا امأو . كّرفتي ال يذلا ئلتمملا لوصألا
 . ةحئارلا مهزلا ًاصوصخ « ءيشب

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 ام لْوأ «ةفيفخ لب ؛ّلقأ ةرارحو ريثك ضبق يدنهلا يفو «لذحم حّتبفم :صاوخلاو لاعفألا
 .ريثكلا قرعلا عنمت ةريرذ بيطلا لبنس نمو . فارجو هرارج هج حم ءانخسم نوكي قاذي

 .دّيج بّيط لوسغ لبنسلا نيطو
 . ما روألل لّذحم : 6 وجبءالذ صنعك ةصل طع مادككنلء5) روثبلاو ما ر وألا

 ٠ . حورقلا نم ةلئاسلا ةبوطرلا فمجي : (156 ناهع5) حورقلا

 . عامدلا ىيوقيو لزاونلا عنمي : (6©:عمسو 04 طع طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 ليملاب هقيحس رمأ وأ لاحكألا يف عقو اذإ رافشألا تبني : (0013: 0:8325) نيعلا ءاضعأ

 بسحأ ام ىلع كلذ ىف ىوقأ نيدرانلاو «نافجألا ىلع
 عنميو ةئرلاو ردصلا يّقنيو ناقفخلا نم هعيمج عفني : 15 ه6 طع ءطع5د) ردصلا ءاضعأ

 . ةدعملا ىلإ داوملا بابصنا

 عنميو ناقريلا نم اهعيمج عفنيو ايزو ةدمملاو هيكلا هدبنلا عئتعا : ءاذغلا ءاضعأ
  «لاحطلا عفن بارشلاب هنم ناك عون يأ 0 اذإو ءاهعذل نكسيو «ةدعملا ىلإ داوملا بابصنا
 .نايثغلا نكس درابلا ءاملاب برش اذإو

 لقأ و تيس هنآل ئ وقأ يطيلقألا و ءّرذي هعيمج : (8:5ا81 018385) ضفنلا ءاضعأ

 داوملا ناليس عنميو «ىلكلا عاجوأ نم عفنيو .هخيبط يف ًاسولج اهلك محرلا ماروأ عفنيو ءضبق
 . محرلا نم طرفملا فزنلا سبح يف ةيصاخ هلو «ءاعمألا ىلإ

 سليهة)١(2.

 ينيصرادلا يه :ةخيلس )١(
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 رشقلا قيقر ةحئارلا هيرك دوسأ فنصو «درولاب ةحئارلا هيبش ةيريفرف ىلإ دوسأ فنصو «باذسلا
 دجوي دق هنأ اوركذو . فوجأ بوبنألا قيقد فنصو «ةحئارلا يئاّرك ضايبلا ىلإ فنصو «قّقشتم

 ينيصرادلا ةرجش ىلع دجوي دق هنأ مهضعب ركذو ؛ ينيصرادلا ىلإ ليحتسي ةخيلسلاب هيبش ءيش

 . هسفن ينيصرادلاب الصّتم ناك امبرو ءةفصلا هذهب ةخيلس

 ةيحان نم بلجيو «ينيصرادلا ةرجش لثم ةرجش رشق ةخيلسلا نأ ةقثلا نم تعمس دقو

 ال1 ييعيعر ادنلاو رحاب يعم ةقحلا ارب نايل ييسر او رق ىلا يكنس وو يبعلاا
 انراق ناس اهلو «هيوافألل ةتبنملا برعلا دالب يف نوكت ةريثك فانصأ ةحيلطبلا : «سوديروقسيداا

 .ةئيدر رخألا فانصألاو .«نسوسلا نم عونلا قروب هيبش قروو ءرشقلا

 قيقد وألا ظيلغ ءدوعلا ليطتسملا «سلمألا يفاصلا «نوللا رمحألا هدوجأ :رايتخالا

 هؤاحل لمعتسملاو ؛ءيدر دوسألاو . هضبقيو ناسللا عذلي . ةحئارلا يكذ ئلتمم رسكم «بقثلا

 . هبشُخ يف ريخ الو
 . ةئلاثلا يف ةسباي ةراح : عبطلا

 عيطقتو ةريثك ةفاطلو ءرثكأ ةفارح عم ليلق ضبق هيفو «ةظيلغلا حايرلل للحم : صاوخلا

 ضبقلاو ليلحتلا نم هيف امب وهو «ةلّهسملا نيعي هليلحتبو «ةضباقلا نيعي هضبقب وهو «ةفارحلا
 ظ .:ءاضعألا عرقي ةفاظللاو

 . ءاشحألا يف ةدرابلاو ةراحلا ماروألا للحي : (1طع 5 ءالتصعق) ماروألا

 . ةنيللا ىلع لسعلاب ىلطي : (156 ان1ه2:5) حو رقلا

 ادن ف قفل قرن اوفا اهلا ىلا ةيودأ يف عقي : (0هان13: هءودص5) نيعلا ءاضعأ

 | .ردصلا عفني : (0:عوصو هأ طع ءهطعدا) ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا عفني «ةخيلسلا هيف عقت يذلا بارشلا وأ ءدبكلل هبارش : ءاذغلا ءاضعأ

 طالخألا امهنم هيف ببسلا ناك ام ا وصخ ءامهّردي : (8016359 018305) ضفنلا ءاضعأ

 «هقلزو مجرلا عاستا عفن هخيبط يف سلج اذإو ءةناثملاو ىلكلا عاجوأ نم عفنيو .ةظيلغلا

 . ةّئجألا طقسي هنأ مهضعب معزو «لوبلا رسعل دّيج هيف عقني يذلا بارشلاو هبارشو هناخد كلذكو

 . ىعفألا مسل ىقسي : (186 م015025) 7 ومسلا

 .اهنم للحي ام فعض ينيصرادلا نم ةيودألا يف اهلدب :لادبألاو

 : قيوس

 . ريعشلاو ةطنحلا لصف يف ركذ دق :ةيهاملا
 .ردصلا عمتي : (0:عدصت ه1 اطعم 5 ردصلا ءاضعأ

 ش : !'وسمس

 الإ هنهد يف ةعفنم ال :مهضعب لاق .ةلوهسب خنزي كلذلو «ءةينهد روزبلا رثكأ وه :ةيهاملا

 . معطلا هيرك مسمسلا نم سنج نوميسرأو «مهبطريو مهنحسي ءادوسلا باحصأل

 .199ا .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن أذام : عجاري )0010(
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 .هنهد نم ىوقأ همرج :رايتخالا

 .اهرخآ يف بطر ىلوألا طسو يف راح : عبطلا

 هنهد يفو «خرم وهو «هخيبطو هنهد كلذكو «ناخسإلا لدتعم نّيلم رغم :صاوخلا

 .ًاررض لقأ هولقمو .ظلغ

 ًابرش نييوادوسلاو ةنوشخلاو قاقشلل عفان وهو ءدماجلا مدلاو ةبرضلا ةرضح للحي :ةنيزلا

 .هقروو هرجش ةراصع ًاصوصخو ءرعشلا لّوطيو ءرّشقملا ًاصوصخو «نمسم وهو «ءالطو

 .هبلصيو هيّوقيو رعشلا ظفحي سالا هيف خوبطملا هنهدو . ةيربإلا بهذيو «هنّيليو

 . ةراحلا ماروألا للحي : (15ع هت ءالتس 83) ماروألا

 بهذي هنهد برشو ءرانلا قرح ىلع : (156 501205 320 اع 1016655) حورقلاو حارجلا

 ظ .بيبزلا ءامو ربصلا عيقنب ةصاخ «ةيومدلاو ةيمغلبلا ةكحلا

 .باصعألا ظلغ هب دّمضي : لصافملا تالآ

 بهذت هترجش ةراصع .يقارتحإلا عادصلل درولا نم هوف عم هنهد عفني : سأرلا ءاضعأ

 . ةيربإلا

 بمذأ لسعلاب لكأ اذإو «ةعرسب عبشم ةوهشلا طقسم ثغم ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 هيفو «ًادج ينهد هؤاذغو ءأررض لقأ هنم ولقملاو .ءاشحألا يخريو همضهب ئطبيو «هررض

 - .هلوزن أطبأ رشق اذإف «هرشقب هلوزن عرسيو شيطعت
 ضيحلا راردإ يف ديدش مسمسلا عيقنو .نولوقل عفان : (18:«هءءاهمإل هءعهسك) ضفنلا ءاضعأ

 ينملا يف داز لادتعالاب ناّنكلا رزبو شاخشخلا رزب عم لكأو عقن اذإو «نينجلا طقسي ىتح

 :فالاو

 . ةنّرقملا ةيحلا ضع نم عفني :مومسلا
 :219فل

 .هسباي الو ءمحللا بلص الو ءأدج ريبكب سيل ناك ام هتثج يف كمسلا لضفأ :رايتخالا

 امو «بسانم ذيذللا نإف «ذيذل همعطو .هيف ةكوهس الو ةيطاخم الو «تّتفي هنأك ؛هيف ةموسد الو

 اذإ نتنلا هيلإ عرسي ال يذلاو «ةفيرح الو «ةيمحش الو ةظيلغ الو «ةطرفم ريغ ةموسد مسد وه
 ربكأ وه ام محللا صخر نمو ءرغصأ وه ام محللا بلصلا كمسلا نم راتخيو .ءاملا نع لصف

 ءاهلضفأ طيبابشلاف ءسانجألا يف امأو .ًايرط هنم ريخ ًاحولمم محللا بلصو ءام ّدح ىلإ
 جيهامراملا امأو .ناظيلغ ٌمسلاو زجرلاو .هب سأب ال يرحبلا جاسلاو «جيهامراملاو ينبلا

 .ًادج ديج كويسرفلاو ءدّيجف دعنكلاو

 رذق ال يتلا ةيراجلا ةبذعلا هايملاو ةيلمرلا مث «ةيرخصلا نكامألا يوأي يذلاف هاوأم يف امأو

 «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «ضيبلاو بيلحلاو كامسألاو موحللا صئاصخ انؤاذغ :عجاري )١(
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 ,راهنألا اهّقشت ال يتلا راغصلا تاريحبلا نم الو «ةيرب الو «ةيحيطب تسيلو «ةأمح الو ءاهيف

 رحبلا يف الإ نوكي ال يذلا هفانصأ لضفأو «فيطل دومحم يرحبلا كمسلاو .نويع اهيف الو

 ءام يوأي يذلاو «هفالخب يذلا نم دوجأ «هيلع حايرلا فرفرتل ًافوشكم ءام يوأي يذلاو «ةّجللاو

 . دكارلا يوأي يذلا نم ضايترالا ىلإ ةجاح ّدشأ هنأل ءدوجأ جّومتلاو بارطضالا ريثك

 . المرو ارخص طوطشلا نم هاوأم ناك اذإ اميس ال ءمحللا فيطل لضاف يرحبلا كمسلاو .

 ءاملا هيرج ضراعي ةبذع راهنأ ىلإ رحبلا نم ريصي يذلاو «ضايترالا ريثك يرحبلا نم يّجبللاو
 تابنلا لوصأو شيشحلا دّيج يذتغي يذلاف «هئاذغ يف امأو .ةضايرلا ريثك فيطل ًاضيأ عبطلاب

 .نإو «ءيدرلا تابنلا لوصأو تاعقنتسملا ىلإ دالبلا يف حرطت يتلا راذقألا يذتغي يذلا نم ريخ

 امأو . قباطلا ىلع يوشملا مث «جابديفسالا كمسلا لكؤي ام لضفأو .ةعيبطلا ةياغ يف ناك

 ظ .ريزابألا عم ةيوقلا دعملا باحصأل حلصيف «ىلقملا

 ؛ يلغي ىتح ءاملا خبطي نأ هخيبط لضفأو ٌدضلاب خوبطملاو «ًةلوزن اطبأو ىذغأ يوشملاو ظ

 روقمملا هدمحأو ءحيلمتلاب دهعلا تيزق ناك مث ءايرط ناك ام هريخف « «حلاملا امأو . هيف ىقلي مث

 يف عقيو ةيقنتلا ديدش :يزيللا اهرصع حلاعلا كمينلا هيف قاسي يذلا هاكلاو «لياوتلاو ٌلخلاب

 .ةفمجملا نقحلا

 كالا منام ىلا ينئاقلاو نسا كسلا ىقعي ناكل ينشنو فران كاد مح : عبطلا

 كمسلا ءامو . ايده داوزا نس امطو ىسجيواك حاسوب . جيهامراملاو يّرجلاو جسوكلا مث

 رع كب سل

 ةدعشلل الإ قفاوم ريغ بتافعألل خرم يئاملا مغلبلل دلوم يرطلا :صاوخلاو لاعفألا

 نإ «سدقملا تيب ةيحان يف سونايفيسب فورعملا كمسلا دلجو .ةّقرلا ىلإ همدو «ًادج ةراحلا
 نم ىلسللا رشي لجبل فاما ني لاعلاو .اهضايب بهذأ «يشاوملا نويع يف هدلج دامر َرْذ

 , . يّرجلا ًاصوصخو «بشانملا

 يف دئازلا محللا علقي اقرحم سرامس نمأر : (1طع ؟؟هانطصلك ة20 طع ان16ع25) حورقلاو حارجلا

 ةنفعلا حورقلا نم عفني حلاملا كمسلا ءامو .توتلاو ليلآثلا علقيو اهيعس عنميو «حورقلا

 . ةنفعلا حورقلا ةاوادم يف ةدّيج تاكيمسلاو ةانحصلاو ءاهلسغيو

 «كرولا عجو نم ان عفن اواوش ماعلا ةفالسب نقتحا اذإ :(1ءزهزدا5) لصافملا تالآ

 . باصعألا يحي هنم ّيرطلاو

 اذإ ءريصلا ماشلا لهأ هيّمسي يذلا راغصلا كمسلا : (0:عهصو ه, طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 سأر نم برق اذإ ّيحلا داَعرلاو :هعفن هنم ْذحَتي يذلا يّرملاب ثيبخلا عالقلا بحاص ضمضمت

 ظ . عادصلاب سحلا نع هردخأ عودصملا

 هدلجو ( عفنيف ةبرجلا نافجألا هب كحي سونايفينس دلج : (0هدلقع هءعددك) نيعلا ءاضعأ

 ابا «نيعلا ةيودأ يف لخدي ًاضيأ قرحملا

 : تا اعل «نيعلا ةواشغ
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 .«توصلا ىمصيو ةئرلا ةبصق قف يرطلا يّرجلا : (0عدص5 0. طع هط651) ردصلا ءاضعأ

 قلي كاملا ءاوغو «ةمراولا ةاهلل ةعفان ةفّقجملا ةحولمملا تاكيمسلا سوؤر حولمملا كلذكو

 . مدلا ثفن عنميف ءاسحألا يف

 ءاهماضهنا ةبوعص عم نطبلا نّيلت سونايفيس ةلصوح : (18::ءادتإ 0:ع255) ضفنلا ءاضعأ

 كتاكيمشلا نسوق زو «نطبلا نّيلي كمسلا قرم عيمجو ءًايرط لكأ اذإ نطبلا نّيلي يرجلا محلو

 سوقلاو جيهامراملاو كسلاو .ةصاخ ح جسوكلاو ةدعقملا قاقش نم دّيج جالع ةددقملا ةحولمملا

 سلج اذإ «حلاملا دارجلا حلم ءامو 0 لكؤيو يرط كمس لكو «هابلا يف ديزي هلك يرجلاو
 . ةّلعلا ءادتبا يف ءاعمألا ةحرق هب نم هيف

 بّلَكلا ةضع ىلع لعجي ًاقرحم «سورامس» نم حلاملا سأر : (156 مدا5هد5) مومسلا

 مومسلا نم عفنت كمس لك ةقرمو اهتقرمو . كمس لك كلذكو عفنيف برقعلا ةعسلو بِلكلا

 ىلع أرارم هيلع يقلأو هقرم برش نإف ؛هنيلا سداطوهوأ ىّمسملا كمسلاو . ةشوهنملاو ةبورشملا

 هيوم نت عفت هب ةميعت |ذإ نوينوك وحبل .بلكلا بلكلاو «ةنرقملا ةّيحلا شهن نم عفن لاصتالا

 ةشهن نم عفن ًاحلام لمعتسا اذإ ةنيلا ىّمسملا كمسلا محل .ماوهلا ةشهن نمو «بلكلا بلكلا
 .بلكلا بلكلا ةضع نم عفن دّمض اذإو «ىعفألا

 1 :نويلودنقم
 . ةلمثلا ىلع باذسلا عم لعجي : (16 5الندو5 ةه4 اطع مانقانلع5) روثبلاو ما روألا

 . ريصاونلا ىلع باذسلا عم لعجي : (1طع ؟هاتصل5 ةطل اطع انلعع15) حورقلاو حارجلا

 بحاص سأر تيزلا عم هب خرميو .«توبسملا هب نخدي : (0:عمصق ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ :

 . عادصلا نم أدج عفان وهو «ةحّيقتملا نذألا يف ةبطر ةراصع رطقيو «سغرائيلو سطينارف
  .ويرلاو سفنلا رسع نم عفني : (0+:عدصق 014 طع ءطغوا) ردصلا ءاضعأ

 .ناقريلا نم عفنيو دبكلا عاجوأ نم هلصأ عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 .مح رلا قانتخا نم عفني دو , مغلبلا لهسي : (8:ىءاقتال 01عقصت) ضفنلا ءاضعأ
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 .هضبق ةحصل ىقبي هّبرو «ءايتوتلاك ناك هقروو «هناصغأ دامرب لسغ اذإ فورعم :ةيهاملا

 . ةدراب ةيئام ةبوطر نم هيف امل ضمحي حافتلا برو

 نيطيو لسعلا هيف لعجيو هّبح جرخيو رؤي نأب هتيوشتو .عفنأو فخأ يوشملا :رايتخالا

 .دامرلا عدويو همرج

 .ةينثلا لوأ يف سبي ؛ىلوألا رخآ يف دراب : عبطلا

 نّيلم هّبحو ءًاضبق ّلقأ ولحلاو ءهنهد كلذكو ءًاضيأ ضباق هرهزو ّوَقم ضباق :صاوخلا

 . ءاشحألا ىلإ لوضفلا ناليس عنمي وهو «ضبق الب

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19917.
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 .دربلا قاقش نم هنهد عفنيو «قرعلا سبحي : ةئيزلا

 . ًاديج ةلمنلا نم هنهد عمني : (1طع 55ءالتسوك ةصم طع مانكةدلء5) روثبلاو ما روألا

 . ةثيبخلا حورقلل هتهد : 156 ن10ع55) حورقلا

 . بصعلا عجو كلو هلكأ ةرثك : (1طعزمزصأم) لصافملا تالآ

 . ةراحلا نيعلا ماروأ ىلع عضوي هيوشم : (06ا:13: 018عةهق) نيعلا ءاضعأ

 عنميو ءوبرلاو سفنلا باصتنا نم ةعفان هتراصع : (0:عودمو ه4: طء هع ردصلا ءاضعأ

 . ةبصقلا سبي بطري اضيأ هباعلو «ةئرلا ةبصق نّيليو «قلحلا ةنوشخ نم عمني هبحو «مدلا ثفن

 لوضفلل ةلباقلا ةدعملا يّوقيو شطعلا نكسيف ءرامخلاو ءيقلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ةرهتخلل رتل ارك هع دوب هرامقلا تفنن بارفلا ىلع هب لفشي :رتطمر هتيشنو ا رش
 ظ . يمغلبلا ىقلا عنميو ةدعملا يّوقي هئينو هاده ةظفاسلا

 : دئفسأ دنفس

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 .داح فيرح :صاوخلا

 . اهلك م ومسلا نم عفني : (1طع ممزكهدو) م ومسلا

 .٠ لويد رمس

 .ركذ دقو يّربلا سفركلا وه : ةيهاملا
 : سوديفس

 لصف يف كلذ ركذن نحنو «رامحلا ءاثق وه سوديفس نإ :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 . كانه نم لاعفألاو لاوحألا نم كلذب قلعتي ام عيمج بلطيلف «رامحلا ءاثق انركذ دنع فاقلا

 : نوثولس
 ماشلا لهأ هيّمسي تابن نوتولس:نأ سانلا ضعب معز 1 سوير ربل لاق :ةيهاملا

 نأ دعب نهدو حلم عم ًابطر ناك اذإ لكؤيو «نوالاماخ نم ضيبألا هيبش قرو هلو «توبكنعلا

 أيق لسعلا ءام عم لاقثم ةنز هلصأ نم جرختسملا هتعمد وأ هنبل نم برش اذإ :ءاذغلا ءاضعأ

 . مويلا يف طارفإب

 أئين لكؤيو «ةرارم نم ءيش هيف ءوه ام ةفارحلا ىلإ همعط ةيّرب ةلقب وه :ةيهاملا
 ءانيويطفو

 .دبكلاو نيتيلكلاو ةناثملا عجو نم عفن برش اذإ هخيبطو «ةدعملل دّيج : ءاذغلا ءاضعأ

 . نطبلا لهسم : (5:0ءاق5 0:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 : شيرس

 شيرسلا هنم ذختي تابن وه ذإ شيرس سانلا ضعب هيّمسي :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا
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 هلو .نوقيرابنأ ىّمسُي رهز هفرط ىلعو «سلمأ قاسو «يماشلا ثاّركلا قروك قرو هلو .فورعم
 .ةراح اهتّوقو ءرابكلا طولبلا لكش هبش ةريدتسم لاوط لوصأ

 . ىلوألا 00-- : عبطلا

 نُحسم : صاوخلا
 ةراحلا ماروألا ص عفن قيوسلاب طلخ اذإ : (1ء 5هءالتدعو 220 طع مانقانلء5) روثبلاو ماروألا

 . اهئادتبا يف

 اداّمض ةئيبخلا ةخسولا حورملا نم عفتني : (156 «هابسلك ةهل طع ان1هع25) حورقلاو حارجلا
 .رانلا قرح نمو «ةحّرقتملا ليمامدلاو تاحارجلا نمو

 اذإو .ءفوص ةقرخب هعضوم كلدي نأ دعب ًاداَّمض بلعثلا ءاد يف رعشلا تبني هدامر :ةنيزلا
 .هعلق ّلخلا عم لصألا هيلع خطل مث سمشلا يف ةقرخب ضيبألا قهبلا كلذ

 ٌدمو بارشو لسعو ردنكب طلخ وأ هدحو ناك نإ : (0عده5 ه4 طع 2624) سأرلا ءاضعأ
 بارشب طلخ اذإ هلصأ ءامو .هعجو 0 عجولا سرضلا ةيحانل ةفلاخملا نذألا يف رطقو رّثفو

 .نذألل ءاود اخوبطم ٌرمو ولح قيتع
 نيعلا عاج وأ ءالطل ليضاف ءاود بيكرتلا اذه كلذكو : (0013: 0:8355) نيعلا ءاضعأ

 ..ةفلتخملا

 نيبنجلا عجو نم تعفن ءالطلاب نالاقثم برش اذإ : (0:عوص5 01 ط6 هد650) ردصلا ءاضعأ
 .ادج يدثلا ماروأل عفان ًاداّمْض بارشلا يدردب ًاخوبطم هلصأ . لضعلا نهوو لاعسلاو

 . ثمطلاو لوبلا ٌردأ ءالطلاب لاقثم نزو هنم برش اذإ : (85:02642597 082055) ضفنلا ءاضعأ

 اضيأ هقرو .ماوهلا شهن نم عفني «ليقاثم ةثالث نزو هنم ىقسي : (16 م015025) مومسلا
 ةعسل نم ًةميظع ةعفنم عفن بارشب هرهزو هرمث برش اذإو ؛هب دّمضت اذإ ماوهلا ةشهن نم عفان
 .اددع نوسمخو نانثإ ةيودألا نم انركذ ام ةلمجو «نيسلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف . برقمعلا

 نيعلا فرح يف مالك : رشع سداسلا لصفلا
 :23) ىرع

 . ريبك هنمو ريغص هنمف ّيلبجلا ورسلا وه : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف راح هّبحو «سبيو ّرح ىلإ وه : عبطلا

 ءازجأ رئاس ضبق يف سيلو «ضبق كلذ عم هترمث يفو ءشفم فطلم نخسم :صاوخلا
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 . لضعلا خدشل دّيج : (126ز01505) لصافملا تالآ

 «توريب .ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا ومش دهحأ ًاعيدحو ًاميدق «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري 2غ(

 1891١. «ةيناثلا ةعبطلا

 89م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 . لاعسلاو ردصلا عاج وأل دّيج : (0:عدهق ه؟اطء هطعذا) ردصلا ءاضعأ

 .ادج عفان اهيف خفنللو «ًابرش ةدعملل دّيج وهو ءامهيف ددسلا حّتفيو يّقني : ءاذغلا ءاضعأ

 .اهعاجوأو مح رلا قانخل دّيجو ءامهّردي : (5:هءادنز هءعدم) ضفنلا ءاضعأ

 ءازجأ يأبو .«ناك امهيأب نيخدتلاو ماوهلا عسل ررض عفدي : (186 م015085) مومسلا

 . بابدلاو ماوهلا درطي ناك امهرجش ٠

 : ''”يعارلا اصع

 . ىوقأ هركذو «ىثنأو ركذ وهو . طابطيلا وه : ةيهاملا

 هنأ نظي ةبصنملا داوملا هعدر ةرثكلو «ريثك هيف يئاملا ءزجلا نكل ءضبق هيف : صاوخلا

 . فوزنلا عنمي كلذكو «فّمجم

 .ةلمنلاو ةرمحلاو ينومغلفلا دامضو : (16 5ءالته عك ة20 طع مادقان1ع5) روثبلاو ماروألا

 . حورقلا ماروأل ًادج عفات

 .ادج ةيرطلا تاحارجلا لمدي : (16 هاته05 ةه4 ؛طع انلءع55) حورقلاو حارجلا

 .اهحورق ففجتو نذألا دود لتقت هتراصع : (0:عومو 0 طع طع240) سأرلا ءاضعأ

 : مدلا ثفن نم عفني هؤام : (0:عدصو ه/ طع ءهطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . عفان ءدّربم «ةدعملا باهتلا نم هب دّمضي : ءاذغلا ءاضعأ

 ؛ءاعمألا حورق يمهشيو .ءمحرلا نم مدلا فزن عنمي : (18:«هنءاقنإل ه2عمهت) ضفنلا ءاضعأ

 . رصحلا بحاص يفاعيو لوبلا ٌردي هنأ «سوديروقسيدا معز

 : نا رثيبع

 . للحم : صاوخلا
 ماكز عنمبو .غامدلا يف ةدرابلا ضارمألا نس عفان : (0:عوم5 ه4 طع طعه2ل) سأرلا ءاضعأ

 . ةدوربلا

 . الحك رصبلا دحي هؤام : (0ءانلة 5255 نيعلا ءاضعأ

 ظ 2 :كلع

 انك كلذ ريغو جنيتارلاو « طابنألا كلع يف انملكت دق :ةيهاملا

 جنيتارلا مث ورسلا كلع مث ءراح «طابنألا كلع : عبطلا

 ناك نإو طابنألا كلع نم نال دنا ورسلا كلعو جنيتارلا سيلو ءلذحم :صاوخلا

 . هنم نخسأ

 : اثينطرع
 لاق ةيقانلت ذو درع وركب وهلا“ قو ةلنفا مهلا ةيقاملا:

 . «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءثيدحو ًاميدق تاتابنلابو باشعألا يوادتلا :عجاري 601

 ١948١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 «تفللا لصأ لثم دوسأ هلصأو «بنركلا قروك هقروو ءصمحلا عامقأك هل نإ : «سوديروقسيد»
 فيثك كوش وه اثينطرعلاب فورعملا نإف ءاننامز يف نحن هفرعن ام ةفص تسيل ةفصلا هذهو
 نيب عرازملا يف تبني :«سوديروقسيد» لاق . خسولا نم فوصلا هب لسغي ضيبأ لصأ هل ءريصق
 . مجرتملا نم طلغلا نوكي نأ هبشيو ءاذهل يه اهركذن يتلا صاوخلاو ءةطنحلا

 . عطقم للحم : صاوخلا

 . نيكرولا عاج وأل دّيج : (10«زوزما5) لصافملا تالآ

 .ةافصملا ٌدسو مسجلل حيتفتلا ديدش شطعم : (0:عدمو ه؛ طع 2620) سأرلا ءاضعأ
 . قاوفلا عفدي : (0:عوصو ه؛ طع ءطعقا) ردصلا ءاضعأ

 .. نينجلا طقسي : (85:0ءاه9]1 018385) ضفنلا ءاضعأ

 .هبرش كلذكو .عوسللا ىلع هخيبط : (18ع م015085) مومسلا

 جرتألا ّبحو ليوط دنوارز هنزو .مومسلا نم ةعفنملاو ءطاقسإلا يف هلدب :لادبألا
 :عتوبو

 : رفصع
 قاسو ء«كّوشم نشخ فّرشم لاوط قرو هل تابن وه :«سوديرومسيد) لاق :ةيهاملا

 هيبش رهزو ءرابكلا نوتيزلا ٌبح لثم ةرّودم سوؤر اهيلع ؛ةكوش الب نيعارذ نم وحن اهلوط
 . ماعطلا يف هرهز لمعتسي دقو «ةرمحلا ىلإ برضي ام هنمو .ضيبأ رونو «نارفعزلاب

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 . جاضنإ عم لدتعم ضبف هيف :صاوخلا

 . قهبلاو فلكلا يّقني : ةنيزلا

 .يباوقلا ىلع لخلاب لعجي : (1طع هانت لك 220 طع ان1هع55) حورقلاو حارجلا

 نم عفن لسعلاب خوطل هنم ذختا اذإ يّربلا رفصعلا : (0:عدهت 0؛ 06 56240) سأرلا ءاضعأ
 .نايبصلا عالق

 .داوسلا ىلإ رهز هلو ءنسوسلا قروك هقروو ؛رافلا لصب وه :ةيهاملا
 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةجوزل هيف عطقم : صاوخلا
 .ةيحلاو بلعتلا ءاد ىلع لعجيف «لسعلاب نجعي هقرحم :ةئيزلا
 وبرلل دّيج وهو ءهمحل بلصيو قلحلا نشخي : (0:عومو ه؛ طع 0650 ردصلا ءاضعأ

 . نمزملا لاعسلاو ةجرشحلاو
 :احرق رفاع

 قاس هل تابن وه :«سوديروقسيد» لاق . هلصأ تابنلا اذه نم لمعتسي ام رثكأ :ةيهاملا
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 «عباصألا ظلغ يف قرعو ءرعشلاب هيبش وهو «ثبشلا ليلكإ لثم ليلكإو «نويرزاملا قاس لثم
 . اديدش ًاوذح قيذ اذإ ناسللا وذحي هنأ الإ

 . عبصألا ردق يف همجح «ناسلل قرحملا راحلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي راح وه امنإو «فيطل دراب هنأ هب هبؤي ال نم ضعب معز : عبطلا

 . تيز عم هب حسمت اذإ قرعلا ٌردي ةقرحم هتوقو ءًاغضم مغلبلا بلجي :صاوخلاو لاعفألا

 . قرعلا ٌردأ هب حسمتو تيزب طلخ نإ : ةئيزلا

 نمزملا بصعلا ءاخرتسا نم عمتي هنهدبو هخيبطبو هب كلدلا :(1ءزهزد05) لصافملا تالآ

 .زازكلا هيف دلوتي نمم زازكلا دّلوت عنميو «هردخو

 ها ءمضخلاو ةامصملا ددسل حيتفتلا ديدش وه : (01عوضق هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 كسمأو خلاب َحِبَط نإ ةكرحتملا نانسألا ّدشي هلصأو . ةدرابلا اصوصخو «نانسألا عجو نم عفان

 . فلا يف
 نئاكلا ضفانلا نم عفن تيز عم ضفانلا ةبون لبق ندبلا هب كلد اذإ : (126 :ه6:) تايمحلا

 . موق معز اميف ىمح البو ىمح عم

 بلعتثلا بنع
 لكؤي تابن وهو «يناتسبلا اهدحأ :ةريثك فانصأ وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 «جورذابلا قرو نم ضرعأو ربكأو داوسلا نول ىلإ هنول قروو ةريثك ناصغأ هلو «ميظعب سيلو

 . هلكأ ٌرضي مل تابنلا اذه لكأ اذإو ّرمحا جضن اذإو وسي مث اوضح نيل يدعم ةوبلو

 ءهنم ضرعأ هنأ الإ «لوألا فنصلا قروب هيبش هقرو « نيفعتلا ىمسي ب هنم يناثلا فنصلاو

 لثم سلمأ رمحأ وهو «ةناثملاك ريدتسم ولع يف رمث هلو «لفسأ ىلإ تنحنا تلاط اذإ هنابضقو

 . لكؤي ال اذه نأ ريغ «لوألا فنصلا ةّوقك هتّوقو «ليلاكألا يف لمعتسي دقو «بنعلا ةّبح

 .دحاو امهلعفو «نزخيو لظلا ىف لك فمجيو «نيفنصلا ةراصع جرختست دقو

 نضرلا ةريسع ةلمكم ةزقك ردك نامقلا هلا كانت رع هزم وهو هس خلاد كحمللاو

 .«فلغ يف هرمثو «رمح رابك هرهزو «لجرفسلاب معطملا حافتلا قروب ًاهيبش ًامسد ًاقرو ةءولمم

 . ةيرخص نكامأ يف تبنيو «مظعلا حلاص رمحأ هرشق لصأو .نارفعزلا نول هنول

 دنع ةريثك ءامسأ هلو «ليربوك هنوّمسي ناتسربط لهأو «نّدجملا وه هنم عبارلا فنصلاو

 لصألا نم جرخت هرابك ناصغأو «هنم ربكأ هنأ الإ ريجرجلا قروب هيبش قرو تابن وهو «نيينانويلا

 نأ الإ «نوتيزلاب ةهيبش سوؤر اهفارطأ ىف يفو «عارذ نم وحن اهلوط .رشع انثا وأ «ةرشع اهددع

 هيبش لمخ هل نوكي هرهزو . ضرعأو نوتيزلا نم ربكأ يهو «بلدلا زوج بغز لنئم ًابغز اهيلع

 هيبش «بنعلا ةواخر يف ءدوسأ وخر ريدتسم ّبحلاو .رشع انثا وأ «تابح رشع هيف «ديقانعلاب

 ةيلايخ نكاضأ يف كفحو: « عارذب نم وكت هلو ترجو « يلع بنلط: لدصأ اهلي تالللا تحب
 . بلدلا راجشأ نيب اميفو .حايرلا اهقرحت عضاومو

 "لوا يف ةوقيزلا رسقب هيث فاين وو: نقوم طيور ىتلانلا يفه هتتعي نيماكلا بعملاو
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 رهز هبشي دعج ضيبأ رهز هلو ءًادج نشخ وهو «عارذ نم لقأ اهلوط ناصغأ هلو «تبني ام
 فلتخم بلص سلم «صمحلا هبشي تاّبح تس وأ ءسمخ نم وحن رزب هيفو ءصمحلا
 وأ «رحبلا نم ةديعبب تسيل روخص نيب تبنيو . ارد: هلرعو ؛ عبصإ ظلغ يف لصأ هلو «ناولألا
 . ةبحملل لمعتسي هلصأ نأ موق معزو . لتق هلكأ نم رثكأ نإو ؛مّوني ًاضيأ اذهو .. ءاملا

 . عاونأ ةسمخ انركذ امك وهو «ةرمثلا رفصألا «قرولا رضخألا هنم لمعتسي :رايتخالا
 . ةيناثلا يف سباي دراب ردخملاو « ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف دراب : عبطلا

 يف نويفألا هبشي مّونم ردخم سنج هنمو .« ضبقم هرزب هنم يناتسبلا :صاوخلاو لاعفألا

 . انلق امك لتاق سنج هنمو ءهنم فعضأ هنأ الإ ؛هلاصخ

 اهرهاظ اهلك ةراحلا ماروألل دّيج هدامض : (1ع ودءالتص عد ةسل طع ماكان ءو) روثبلاو ماروألا

 ةرمحلا ىلع درولا نهدو جاديفسإلاب هؤام لعجيو .ةنطابلا ةراحلا ماروألل هؤام برشيو ءاهنطابو
 ةرمحلا نم عفان انايطنجلا عم هقرو كلذكو «فيفجتلا ديدش هلصأ احلو ءاديمضت ةلمنلاو
 . ةلمنلاو

 ثدحأ ةبح رشع ينثا قوف هنن ردخملا نم برش نإ : (01عوم5 ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 بارشلاب لاقثم نزو هلوصأ احل نم برش نإو «ناسللا ماروأ نم عفن هئامب رغرغت اذإو «نونجلا

 مروأو كذا لا م اروأ للحو .عادصلا أربأ هب دّمضتو هقد معن اذإ بلعثلا بنعو . . مونلا بلج

 كسمأو بارشلاب خبط اذإ ثلاثلا لصأ روشقو . .نذألا عجو نم ًاروطق عفنيو .غامدلا بجح
 ةيراتخل لبح :تازيشلاب لاقثم عبارلا فنصلا نم برش نإو .نانسألا عجو نم عفن مفلا يف هخيبط

 ةيسنأو ةراض ريغ ايؤر ىريو «ةيشحوب تسيل تالايخ
 هنم مّونملا ىتح هفانصأ ةراصعو .رجفتملا برغلا ئربي : (06ان13 058885) نيعلا ءاضعأ

 لدبو ؛.ءاملا هلدب نيعلا عاجوأل لمعي يذلا فايشلا هب فادي دقو .رصبلا ىوق اهب لحتكا اذإ

 . ضيبلا ضايب
 . ىلكلاو ةدعملا باهتلا عفن هدحو هب دمضت اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 .ةناثملاو ىلكلل قنم لوبلا ردم هنم ردخملا رزب : (8:6161359 018315) ضفنلا ءاضعأ

 . مالتحالا عنميو دربي امم وهو «ضيحلا فزن عطق لمتحا اذإ هفانصأ عيمجو
 اذإ ءروكذملا ردخملا ريغو .يناتسبلا ريغو .جنكاكلا ريغ بلعثلا بنع نم عون : : مومسلا

 الإ بلعثلا بنع عفانم نم ءيش هيف سيلو «نونجلا ثروي هنود امو .لتق ليقاثم عبرأ هنم لكأ

 ظ - رستم

 ةباد َْوَر وأ «رحبلا دبز هنأ نم لاقي يذلاو ءرحبلا يف نيع عبن نظي اميف ربنعلا : ةيهاملا
 لاقف ءرحبلا رفس رفاسي ناكو .«بابشلا نمز يف رحبب ناك هنإ هلوقب قثأ نم ينربخأ هنأ الإ .

 ماوقأ عم تنك .راهنلا ةوحض ءاجو 0 يل لو بو
 .ةفلتخم ناولأو عاطقأ ىلع ربنعلا دجن انك لحاسلا يف رحبلا جومت دنعو «رحبلا لحاس ىلع
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 اذه ةداع اولاقف «هببسو كلذ نع دالبلا كلت ينكاس نم تلأسو ءهل ناك انم هذخأو قبس نم لكو

 .تاقوألا نم ريثك يف ًامئاد نوكيو ءاذكه رحبلا

 ءدوسألا ءاجرأو ءرفصألا مث «قرزألا مث «يطهالسلا يوقلا بهشألا هدوجأ :رايتخالا

 نم ذخؤي ام اريثك يذلا ءيدرلا دوسألا هفنص وهو «ةدنملاو نذاللاو عمشلاو ٌصجلا نم ٌشغيو

 .توميو هلكأي يذلا كمسلا فاوجأ

 . ىلوألا يف هسبيو ؛ةيناثلا يف هترارح نوكت نأ هبشي «سباي راح : عبطلا

 . هنيخست فطلب خياشملا عفني : صاوخلا

 . باضخلا لوصن هب عبتيل حلصيو «ديلا بضخي فنص ةدنملا نم : ةئيزلا

 ساوحلاو غامدلا عمتي : (0:عمسك 0؟ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 1 بلقلا عفني : (0ععوصق ه4 طع كطعدا) ردصلا ءاضعأ

 :دوع

 دالبو دنهلا دالب نمو «نيصلا دالب نم هب ىتؤي بشخ لوصأو «ءبشخ وه :ةينهاملا
 ضباق «ةحئارلا ٍبّيط «داوسلا ىلإ لئام طقنم هضعبو «هزّرلتو هتبالص يف ةبالصلاب هيبش «برعلا
 .دلج هنأك رشق هلو «ةريسي ةرارم هيف

 يذلا مث «موق دنع دنهلا دالب طسو نم بلجيو «يلدنملا دوعلا هفانصأ دوجأ :رايتخالا

 قبعأ وهو «لمقلا دلوي ال هنأب يلدنملا ىلع لضفيو ءيلوصأ يلبج وهو «يدنهلا هل لاقي

 «يرودنمسلا دوعلا لضفأ نمو . لضافلا يدنهلاو يلدنملا نيب قّرفي ال نم سانلا نمو .بايثلاب

 .دنهلا ةلافس نم وهو ؛«يرامقلا مث .دنهلا دالب رخآ نيصلا دالب نم دلب كلذو «ةلافس نم وهر

  ىمسيو «ينيصلاو «يفطقلاو «يّربلاو «يلقاقلا كلذ دعب نمو «ةلافسلا نم فنص وهو يفنصلاو

 يلدنملاو .يناطبرلاو يماوللاو يقاطناملاو يئالجلا كلذ نودو ءولح بطر وهو «يرومشتقلاب

 هيف ضايب ال يذلا ظيلغلا ءاملا ريثكلا بلصلا نيزرلا قرزألا يرودنمسلا دوجأ مث .ةدّيج هتماع

 نم يقنلا دوسألا ؛يرامقلا دوجأو . قرزألا ىلع هنم دوسألا نولضفي موقو .رانلا ىلع يقابلا

 يفاطلاو «ءاملا يف هبسرأ دوعلا لضفأف ةلمجلابو .ءاملا ريثكلا ظيلغلا رانلا ىلع نيزرلا ضايبلا

 ىتح ضرألا يف نفدتو علقت راجشأ لوصأو «قورع دوعلاو .ءيدر «حورلاو ةايحلا ميدع

 .لاقي اميف صلاخلا دوعلا ىقبيو ريقلاو «ةيبشخلا اهنم ءنّمعتي

 . ّنظأ امك ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 ءاشحألا يّوقيو «ةبوطرلا لضفب بهاذ «حايرلل رساك ددسلل حّبفم فيطل :صاوخلا

 . ءاضعألا عيمجو

 . ًادج ةهكنلا بّيطي هغضم : ةنيزلا

 . ةقيطل ةجوزلو ةناهد اهديفيو باصعألا ىوقي : (1طع ]ه125) لصافملا تالآ

 ساوحلا يوقيو دج غامدلا عفني د وعلا : (0ععوصو ه4 طع 2ع80) سأ رلا ءاضعأ

 .هحرفيو بلقلا يوقي : (0283ه5 ه4 طع ءط650 ردصلا ءاضعأ
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 «ةدعملا نم ةنفعلا ةبوطرلا بهذأ فصنو مهرد نزو دوعلا نم برش نإ : ءاذغلا ءاضعأ
 .دبكلا ىوقو اهاوقو

 ًاصوصخ ءايراطنسود نم عفنيو . عبطلل ةلقاع ةّوق هيف : (21::8ءاق59 018825) ضفنلا ءاضعأ
 . يوادوسلا

 :(1) .يفابصلا قورع

 .فورعم :ةيهاملا

 . ةيناثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 . يوق ءالج هيف :صاوخلا
 .نانسألا عجو نم هغضم عني : (0عقسو هك طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 مادق ام ءالجو ءرصبلا ديدحت يف ًادج ةعفان هتراصع : (20611131 018325) نيعلا ءاضعأ

 . ضايبلاو ءاملا نم ةقدحلا

 . ضيبأ بارشو نوسينأ عم ًاصوصخو ءددسلا نم نئاكلا ناقريلا نم عفان : ءاذغلا ءاضعأ
 : ")بائع

 رغصأ وهف نادلبلا نم كلذ نود امو ءناجرجب كلذ رثكأ ؛ةفورعم ةرجش ةرمث : ةيهاملا
 . يناجرجلا نم

 هول هرمحأو ءهنسحأو ؛همظعأ هدوجأ :رايتخالا

 .ةبوطر ليلق ىلإ وهو «ةبوطرلاو ةسوبيلا يف لدتعم ىلوألا ىلإ دراب : عبطلا
 الو «ةدوجوملا ةحصلا ظفح يف ال «ةعفنم كلذ يف ىرأ ال :«سونيلاج» لاق : صاوخلا

 هجيردتو مدلا هظيلغتل كلذ نظأ ءراحلا مدلا ةذح عفني :هريغ لاقو .ةدوقفملا ةحصلا دادرتسا يف
 .ريسع همضهو «ريسي هؤاذغو «هيلإ ليمأ تسل ّنظ هلسغيو مدلا يفصي هنأ نم نظي يذلاو «هايإ
 يف ال ًارثأ هل تدجو ام :لاق ثيح «سونيلاج» لضافلا ميكحلا لاق ام هيف دّيجلا لوقلاو
 . ءاذغلا ليلق مضهلا رسع هتدجو ينكل «ضرملا يف الو «ةحصلا

 .ةئرلاو ردصلل دّيج : (01عوسو ه1 اطع كظعكأ) ردصلا ءاضعأ

 . مضهلا رسع ةدعملل ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةناثملاو ةيلكلا عج ول عفان هنأ موق معز : (0«8 أقل 0ه:عد255) ضفنلا ءاضعأ

 : صفع
 ريغص ضغ وهو ءهرجش نم دجؤوي ام هنم :دالبلا ضعب يف ةريبك ةرجش ةرمث : ةيهاملا

 كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ناريمام ؛نوينديلاخ ؛نيغابصلا ةوف وه :نيغابصلا قورع )1١(
 تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد ؛ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا
 .اًقسلا ىفطصم

 .18837 .«توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري (')
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 . بقثم فيفخ سلمأ وه ام هنمو . ضغ هنأل سطنفاغمأ ىّمسيو «بقثمب سيل زّزلم سرضم

 ىلع قرحيو ةوقلا ليلقف وخرلا رفصألا امأو ءبلصلاو نيزرلاو ٌجفلا هدوجأ :رايتخالا

 ظ . رمجلا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 . دراب يضرأ هرهوجو «ناليسلا نم تابوطرلا عنميو «ديدش هضبق : صاوخلا

 . هلسغ ءامو هؤام رعشلا دّوسي : ةئيزلا
 ءاهب بهذيف «يباوقلا ىلع لخلاب ىلطي : (15طع ؟؟هانس05 ةص4 طع ان106755) حورقلاو حارجلا

 .هرمضأ دئازلا وخرلا محللا ىلع هقيحس رثن نإو

 «ةثللاو ناسللا ىلإ ةدسافلا تابوطرلا ناليس عنمي : (0:عدهو ه:اطع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . نانسألا لاكأ يف لعج اذإ عفنيو «لخلاب ًاصوصخو «نايبصلا يف ًاصوصخ «عالقلا نم عفنيو

 يعملا حورقل برشيو «ءاملا ىلع هقيحس ّرْذي : (85>ه:ءادم/ هءودهت) ضفنلا ءاضعأ

 .اذهل حلصي ةيذغألا يف لعج اذإ كلذكو «نمزملا لاهسإلاو

 : قيلع
 نوتيزلاك ةرمث هل « ؟بلكلا قيلط و ةنف تتالعاو ء«جسوعلا هنإ :مهضعب لاق :ةيهاملا

 تانن قيلعلا نأ يدنعو «سوساف دالببو «روزرهش دالبب دجوي فنصلا اذهو «لخادلا ةيفوص

 ةيهام بطلا يلويه يف شئاشحلاب موسوملا هباتك يف نّيِب (سوديروقسيداا نأل «جسوعلا ىوس

 «فورعم تابن قيلعلا :لاقو .لاعفألاو تبنلا يف نافلاخي امهالكو «حسوعلا ةيهامو :قيلعلا

 قيلعلا نم ريثكب ًاناصغأ نيلأ وهف «كلذ نم مسإلا اذه هل قت قتشا «يدنأ لبج يف تبني فنص هنمو

 لضفي هنأ الإ «مدقتملا لعفب هيبش اذه لعفو ةتبلا كوش الب فنص هنمو «راغص كوش هيفو ءلّوألا

 .راحلا مرولا نم عفن - نيعلا ىلع خطلو لسعلا عم ًامعان قد اذإ اذه رهز نأب هيلع

 . العف ىوقأ سمشلا يف فيفجتلاب ةدقعنملا هتراصع :رايتخالا

 ام ةرارح اهيف ةجيضنلا هترمثو «سباي دراب وه : عبطلا

 تامل كلذ يف لئأ هلررو هنازجأ وحجب بانج ضبا :صاوخلاو لاعفألا

 .رعشلا غبصي هقروب هناصغأ خيبط : ةنيزلا

 .ةلمنلا يعس نم هقروو ةةاميع حب : (1طع ةدبءالتنص عد ةص0 اطع مانكاان1ع5) روثبلاو ماروألا

 قيلعلا لصأ يفو «هترهز كلذكو «ًارهاظ ًاضبق ضبق فّمج نإف «ظيلغ ةرمحلا ىلع دّيج وهو
  .ىصحلا تتفي كلذلف «ضبق عم ةفاطل

 ا «سأرلا ىلع حورقلا 05 عفني : : (15ع تبهالص لك 320 طع 010655) حورقلاو حارجلا

 . تاحارجلا

 «عالقلا تأربأو ءةّثللا تديس:ةقازوأ تكشف اذإ : (0عدصم هغ طع طعم0) ساأرلا ءاضعأ

 حورق ئربي هقروو «ةراحلا مفلا عاجوأ ئربت هقروو هرمث ةراصعو .ةجضنلا هترمث كلذكو

 . عدصي قيلعلا رمث نم راثكإلاو «سأرلا
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 . نيعلا وتن نم عفني : (0هنل3: هءوده5) نيعلا ءاضعأ

 . مدلا ثسن نم هؤا زجأ عفنت : (0:عدصق ه4 (طع هطعذا) ردصلا ءاضعأ

 .اهيّوقيف داوملل ةلباقلا ةفيعضلا ةدعملا هقروب دمضي :ءاذغلا ءاضعأ

 فوصلا هترمث نع ذخأ اذإ بلكلا فلَعَو . نطبلا لّقعي : (5>ه,عادص هءعدصن) ضفنلا ءاضعأ

 نم عفنيو ءمحرلا نم ةنمزملا ةبوطرلا ناليس عطقيو «نطبلا هخيبط لقع خبطو ءاهيف يذلا
 يعملا حورق نم عفني هترهزو وهو «ًاداَّمض مدلا اهنم ليسي يتلا ةدعقملا يف ةتبانلا ريساوبلا
 .هيف فطلل ىصحلا تّتفيو «قالطتسالاو

 . سطرقب فورعملا ناويحلا ةشهن قفاوي : مومسلا
 ظ ' : جسوع

 خابسلا يف تبنت ةرجش :«سوديروقسيد) لاقو .. قيلعلا وه جسرعلا نإ :موق لاق : ةيهاملا

 قروو ءاهكوشو اهنابضق يف سبيفاوسكواد اهل لاقي يتلا ةرجشلا لثم ةكّوشتم ةمئاق ناصغأ اهل
 اذه ريغ رخآ فنص جسوعلا نمو .ديلاب قبدت ةجزل ةبوطر نم ءيش هولعي ءوه ام لوطلا ىلإ
 «ةرمحلا ىلإ ًاليلق ًالئام ءضرعأو هقرو نم دوسأ هقروو ءرخآ فنص هنمو «هنم ضيبأ فنصلا

 لقأ هكوشو «فعضأو هنم ًاكوش رثكأ يمر مرن سمج نم وحن اهلوط نكي كارلا كاست

 دالبلا يف نوكي هتبنمو «لكؤت توتلا لثم ةرمث جسوعللو فلغ يف هنأك قيقد ضيرع هرمثو ؛ةّدح
 . رثكأ ةدرابلا

 :ةرحسلا لعف تلطبأ ىوكلا وأ باوبألا ىلع تقلع اذإ هنأ موق معز : صاوخلا

 : داهم ةلفتلاو ةرمحلا نم عفان هفانصأ عيمج قرو : (1طء مادك؛ا165) روثبلا

 : توبكنع
 . تاحارجلا ىلع لعج اذإ مدلا فزن عطقي هجسن : صاوخلاو لاعفألا

 حارجلا ىلعو حورقلا ىلع هجسن عضو اذإ تال طع نأهع5) حورقلاو مرا

 . مرت نأ اهعنم
 درو نهدب ضيبألا جسنلا ظيلغلا توبكنعلا خبط اذإ : (02عدصو ه1 طع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 .اهعجو نكس نذألا يف رطقو

 خطلو ءمهارملا ضعبب طلخ اذإ توبكنعلا جسن نإ :مهضعب لاق : (156 (66+ءم5) تايمحلا

 جسن نأ موق معزو .ّبغلا ىّمح نم أربأ نيغدصلا ىلع وأ ةهبجلا ىلع تقزلأو ؛ناّتك ةقرخ ىلع
 ىمح أربأ دضعلا وأ «قنعلا ىلع قلعو ءدلج ىف دش اذإ ءضيبأ ًافيثك هجسن نوكي يذلا فنصلا
 . عبرلا ىّمح نم أربأ :«سوديروقسيد# لاقو .بغلا

0 

 . ءيدر يّرب سنج سدعلا نمو ءروهشملا وهو «لوكأم سنج سدعلا نم :ةيهاملا

 1 «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري )000(
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 :«سوديروقسيد» لوقي ام ىلع وهو «ليلق ضبقو سبي هيفو «ةرارحلا رهاظ ٌرملا سدعلاو
 ةنوشخ اهيف «ءقيضأو لوطأ «قرولا ةيلجرفس نابضقلا ةعفترم ,ناصغألا ةريثك ةليوط ةشيشح

 ىلإ هنوبسنيو .« سدعلا مساب هنومسيو ءًأريثك ناتسربط لابجب عرزي وهو «ضايبلا ىلإ ىهو ءام

 . لاوط فلغ يف ريغص سدعك بح هلو ءوجرم رام مهناسلب وهو «ةيحلا
 مل ءاملا يف عقو اذإو ءضيرعلا ضيبألا وهو ءًاجضن عرسأ وه ام هدوجأ :رايتخالا

 . خبطلا يف أدج حضني نأ بجيو ءهدّوسي

 ؛ةرارحلا ىلإ اريسي لئام امإو «سبيلاو ٌرحلا يف لدتعم امإ هنإ ::سونيلاج» : عبطلا

 . اردتم .ةدعملا يف وهو الو .هلكأ دنع دربي ال كلذلو

 ريثك هرشق ضبقو .ةئيدر ًامالحأ يرّيو «ةءالجو ةضباق ةوق نم بكرم خامن : صاوخلا
 ثمطلاو لوبلا لقي وهو «قورعلا يف يرجي الف: «مدلا ظلغي «ريثك خفن هتلمج يفو «ضباق

 ناك امل هل ًاداضم ريعشلا كشك ناك امبرو «ةيوادوس ضارمأو يوادوس طلخ هنم دلوتيو «كلذل

 كشك نوكي نأ بجيو «ةيذغألا لضفأ ةلمج نم نوكي داكي ًادج دّيج ءاذغ امهطلخ نم عمتجي

 لاوحألا اداضتم ًاضيأ امهنأل «هؤاذغ دوجي ًاضيأ قلسلا عم سدعلاو . سدعلا نم ًاردق ّلقأ ريعشلا
 ىلع ىقلي نأ بجيو «دوسكمنلا نسنعلا يرطب ايدول . جنتوفو ريعش هيف لعجيو «نالدتعم

 . ًادّيج حضنيو «ءام ءانمأ ةعبس سدعلا نم نم

 عم هيفو .ةبلصلا ماروألاو ريزانخلا للح هب دّمضو لخلاب خبط اذإ : (1طع ةت”ءا ات طق5) ماروألا

 .سوريفس ةامسملا ةبلصلا ماروألاو ناطرسلا دّلوي هنم راثكإلاو «ةّدم عمج عدرلا

 علقو ةقيمعلا حورقلا ألم لخلاب خبط اذإ : (1طع هانم هضم طع ان1عع25) حورقلاو حارجلا

 عمو ؛هريغو نامرلا روشق لثم ضبقأ وه اميف ةميظع تناك نإو ءاهخسو لقيف «حورقلا ثبخ
 .ةدزبلا نم ضراعلا قاقشلاو ةلمنلاو ةرمحلاو ةلكآال رحبلا ءام

 سرقناا ىلع ًاداّمض قيوسلا عم عضو نإو باصعألل ءيدر :(1عزماهأك) لصافملا تالآ

 . ماذجلا ثروي هنم راثكإلاو ( عفن

 عم هب دّمض اذإو «هفيفجت ةذشل هرصب ملظأ هلكأ رثكأ نم :(0ءهد12: 0182025) نيعلا ءاضعأ

 . ًادج ةراحلا نيعلا ماروأ أربأ درولا نهدو لجرفسلاو كلملا ليلكإ

 يدشثلا ماروأ ىلع رحبلا ءام يف 1 وبطم هب دّمضي : (0:عدمو ه1 طع ءطعذا) ردصلا ءاضعأ

 > . نبللاو مدلا ناقتحا نم ةنئاكلا
 نوثالث هنم ترشق اذإو «ليقث خفنلل دلوم «ةدعملل ءيدر مضهلا رسع وه :ءاذغلا ءاضعأ

 هنإف «ةوالح سدعلاب طلخي نأ بجي الو .ةدعملا ءاخرتسا نم لاقي اميف تعفن تعلتباو ةبح

 هبشيو «ءاقستسالا ٠ نم عفان هنإ سدعلا رمأ نم هب فجري اممو .دبكلا يف ةريثك ًاددس ذئيح ثروي

 . هفيفجتل نوكي نأ

 ءامب خبط اذإ هرشقب وأ «نطبلا لقع هرشق ريغب خبط اذإ : (18هءهاهمر هءعدصت) ضفنلا ءاضعأ

 لقعأ ءاملا قارهملا رشقلاب خوبطملاو «نطبلا لهسي لوألا ءاملا كلذكف لوألا هؤام هنع قيرأو
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 ابدنه عم خبط اذإ نطبلا لقع ٌدتشيو ءأدج ديدش ضبق ةوق هرشق يف نأل ' ءرّشقملا نم نطبلل
 نم ءيش وأ ءدرو عم وأ .هترضح ةدشل ةوسالاب ىمسملا قلسلا عبو .عاقمحلاو لمحلا ناسلو

 كلملا ليلكإ عم هب دمضيو .نطبلا كّرح الإو «كلذ لبق ًادّيج ًاقلس قلسي نأ دعب ضباوقلا

 وهو «يّربلا سدعلاو . ضبقأ وه ام عمف ًاميظع ناك نإو .ةدعقملا مرول درولا نهدو لجرفسلاو

 ا ا ول ب ع ب الا ال
 رسع نم عفن لخلاب يّربلا لمعتسا اذإو ءامهّرديو امهردحيف ّرملا امأو «ريصعت ةهج نم لوبلا

 . صغملاو ريحزلا نكسو لوبلا

0)., 

 دعصي راخب وهو «لحنلا هطقليف هريغ ىلعو رهزلا ىلع عقي يفخ لط لسعلا : ةيهاملا

 .«نارصق لابجب وه امك لسعلا عقي دقو ءالسع عقيف ؛ ؛ليللا يف ظلغيو ليحتسيف وجلا يف جضنيف

 هطقلي يفخلاو .«سانلا هطقلي هنم رهاظلا رثكأو هرجحلاو صفلا نيدلع مج ان يصح تاخير

 لسعلا نمو ؛هرخديلو يذتغيل لحنلا هطقلي امنإو «ًاريثأت هيف لحنلا فرصتل نأ نظأو ؛لحنلا
 . يمس فيرح سنج

 ىلإو «ةفارحلا ىلإ لئاملا ؛«ةحئارلا بْيطلا «ةوالحلا قداصلا لسعلا دوجأ :رايتخالا

 .«يفيصلا مث . يعيبرلا هدوجأو . عطقني ال يذلا جزللا «قيقرب سيل يذلا ةريعشلا .ةرمحلا

 .لاقي اميف ءيدر يئاتشلاو

 سيل ىلوألا يف راح بصقلاو ءدزربطلا 1 .ةيناثلا يف سباي راح لحنلا لسع : عبطلا

 . ىلوألا يف ًابطر نوكي نأ زوجيو «سبايب

 تابوطرلا بذجت تابوطرلل ةلّلحم «قورعلا هاوفأل ةحتفم ةيلاج هتّوق :صاوخلاو لاعفألا
 . موحللا نم داسفلاو هب نفعلا عنمت دو «ندبلا رعق نم

 .«نمزملا ةصاخ فلكلل خوطل طسقلا عمو .اهلتقيو نابيصلاو لمقلا عنمي هب , خطلتلا : ةنيزلا

 . ةيناجنذابلا ةبرضلا راثآل حلملابو

 خوبطملاو .ةرئاغلا ةخسولا حورقلا يّقني : (1طع تهاتصلك ة20 طع انلهع15) حورقلاو حارجلا

 .يباوقلا أربأ ثبشلا عم هب خطل اذإو «ةيرطلا تاحارجلا قزلي طلغي ىتح هنم

 نذألا ىف أرتاف رطقيو .ىناردنألا حلملا هب طلخي : (0عدصق هك طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 فيكف لقعلا بهذي هنم يّمسلا فيرحلا مشو «عمسلا يّوقيو ءاهفمجيو هحورق يقنيو ( هيّقنيف
 . هلكأ

 .رصبلا ةملظ ولجي لسعلا : (061185 058385) نيعلا ءاضعأ

 عفنيو «قيناوخلا ئربي رغرغتلاو هب كتحتلا : (2 يمزئ2غمم هءعوص5) سفنلا ءاضعأ

 .نيتزوللا

 ) )1١«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١19491.
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 ىهشيو ةدعملا يّوَقي لسعلا ءام : ءاذغلا ءاضعأ

 «نيلي ال دزربطلا لسعو «نطبلا نّيلي بصقلا لسع : (0>:8:ءاهإ9 همءعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 كرحي ال خوبطملاو «كلذ لق تعزن نإف .نطبلا لّهسيو خفني ةوغرلا عوزنملا ريغلا لسعلاو

 نإ :لوقنو «رثكا لوبلا ٌردي ءاملاب خوبطملاو ءاريثك وذغيو «نيمغلبملا لقع امبر لب «نطبلا
 قلطأ ذوفنلل ءاذغلا نم دادعتسا ةّلقو ةكرح ىأر نإف «لقع ءاذغلا ذيفنت نم نكمت نإ هءامو لسعلا

 نمو «ماوهلا شهن نم عفن درو نهدب ًانّحسم لسعلا برش نإ : (126 مهزكهه5) مومسلا

 عفان هنم خوبطملاو «لاّتقلا رطفلا لكأو «بلكلا بّلكلا ةضع جالع هقعلو «نويفألا برش
 ةتغب لقعلا باهذ ثروي هّمش سطعي يذلا لسعلا نم فيرحلاو . صّلختي هب ءيقتملاو «مومسلل

 .هب ؤيقتلاو يلاموردأ ءام برشو .حلاملا كمسلا لكأ هجالعو «درابلا قرعلاو

 : سَ

 نلفقي ابرق رشعلا وهنأ :نكشو« تاعوكلا نحا رهو. ةةانيدسارعا ةرهنتك.«ةضاملا

 . ةعبارلا ىف هسبيو  ةثلاثلا ىلإ هّرحو .« سباي راح : عبطلا

 . لدتعم ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا

 لسعلاب ىلطيو «ةرارحلا بهذيف سأرلا ىلع ىلطي : (02عومم ه1 طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 .هب بهذيف نايبصلا مف يف عالقلا ىلع

 .ءاغم الا :تقنيظر دو نطبلا قلطي : (8ه26135 01ع355) ضفنلا ءاضعأ

 .هنم رذحيلف هلتق امبرو ةّرض هلظ ىف ناسنإلا دعق نإ فتض هئم : (1ع ممز5ه25) مومسلا

 .دبكلاو ةئرلل ًاتيتقت نيموي يف ًاتيتفت هنبل نم مهارد ةثالثو

 ترفع
 .ًادج نذألا عاج وأ نم عفان ب راقعلا تيز : (©:عدصق5 ه4( طع طعد0) سأ رلا ءاضعأ

 يف ةاصحلا تتفي هنم برش اذإ قرحملا برقعلا : (01613597::8 018ة5) ضفنلا ءاضعأ

 ىلكلاو ةناثملا
 : ةءاظع

 ماس لثم ناويح وهو ءاروس سانلا ضعب هيمسي ةءاظعلا نإ : ؟سوديرومسيد) لاق : ةيهاملا

 رانلا لخد اذإ هنأ موق معزو «ناولألا فلتخم ةكرحلا ءيطب نوللا رضخأ اذه نأ الإ «صربأ

 هأذي عطقتو ءذاعما جرخت كلذكو .حيرارذلا نزخي ام لثم نزخيو ( ةقيعض ةوق هلو «قرتحي ال

 . لسعلا نّزخيو «هالجرو

 «حيرارذلا عفني ام لثم برجلا نم عفني : (1طع ههانصلك ةسل طع انآعع55) حورقلاو حارجلا

 . ةمئالملاو ةلكؤملا مهارملا يف عقيو
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 . رعشلا قلحي ىّرهتي ىتح تيزب خبط اذإ هبنذ : ةئيزلا
 : '!”يليعنع

 يف مالكلا رخؤن نحنو «يناتسبلا ِمِجْلّشلا وه يليعنع نإ :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 . نيشلا لصف يف هركذنو «كلذ

 : سيسولاع

 يف صبيرّرقلا هبشي تابن وهو «مهبرب ناتسربط لهأ هيّمسي سيسولاع نأ موق معز :ةيهاملا
 ةنتنم ةحئار هنم تحاف هقرو كرف اذإو «صيّرقلا قرو نم ةسالم ّدشأ هقرو نأ الإ «ءايشألا عيمج

 .لاقي اميف تابارخلاو قرطلا يفو تاخابسلا يف تبنيو «يريفرف راغص رمثو قاقد رهز هلو ءادج

 .اسجلل ةللحم هتوق : صاوخلا

 . ةلكآلاو ةثيمخلا حورقلا نم عفان : (16 اناهع55) حورقلا

 ًارتاف ًاداَّمض رخألا ماروألاو ريزانخلاو ةيناطرسلا ماروألا نم عفان :(16 ة«ءاانه85) ماروألا

 . نيترم راهنلا يف

 .نيتزوللاو نذآلا فلخ مرول ةعفان نابضقلاو قرولا ةوق : سأرلا ءاضعأ

 ْ :نويلاع

 نيمسإلا قاقتشاو «نويرالاع هنوّمسي موقو «نويلاع : هيّمسي نم سانلا نمو :ةيهاملا

 نابضقو قروب ناهيبش نابضقو قرو هل تابن وهو «ةحفتألاك هدّمجي هنأل نبللا دامجإ نم ًاعيمج
 «ةحئارلا بّيط ريثك فيثك «قاقد ةرفص ىلإ لئام ضيبأ رهز هيلعو «نانيرحلا ىمسملا تابنلا
 . ضايغلاو ماجألا يف تبنيو

 . مدلا راجفنا نم عفن هب دّمضت اذإ هرهز : صاوخلا

 .رانلا قرح نم عفني هقروو هرهز كلذكو : (156 نانم25) حورقلا

 ىتح حلملاب رسكيو درولا نهدب ذخّتم يطوريقب طلخي دقو : ([8ءزماها5) لصافملا تالآ

 0 . ءايعإلا عجوو بعتلا نم عفنيف « ضيبي
 : عامجلا ةوهش حجيهي هلصأ : (816أغ359 018825) ضفنلا ءاضعأ

 :نوقرع

 هلو «ليوط قّقشم نامعنلا قئاقش قروب هيبش قرو هل تبن نوقرع نأ «سوديروقسيد» معز
 نوكي هنأ ركذ دقو . حايرلا للح بارشب يمخرد نزو هنم برش اذإو «لكؤي سامح ريدتسم لصأ
 ناصغألا فارطأ يفو «ةيخولملا قروب هيبش قرو اهيلع يؤر قاقد ناصغأ هلو ءرخآ فنص هنم

 ةعانص يف لب «بطلا ةعانص يف ةحودنم هل سيلو «هراقنمو «يكركلا سأرب هيبش ئتان ءيش

 ١ . ماقملا اذه يف كلذ ركذن نأ انب قيليال ىرخأ

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «.ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .مجلشلا وه : يليعنع )01(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر
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 . محرلل ةخفانلا حايرلا للحي بارشب هنم يمخرد نزو : (18::ءاممصب 018225) ضفنلا ءاضعأ

 : ماظع

 .ةفّمجم ةلّلحم ةقرحملا ماظعلا : صاوخلا

 . عفن صربلا ىلع هب يلط اذإ ريزتخلا بعك نإ ليق : ةنيزلا
 . لصافملا عجو نم اهيقس عفني سانلا ماظع نإ ليق : (126 زهذهأ5) لصافملا تالآ

 لاقو .عرصلا نم يفشت سانلا ماظع نإ ليق : (0:عوسق هؤ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

  .ناسنإلا كلذ كرذأ دقو «مهعرص ليزيف أرس اذه سانلا يقسي ناسذإ ناك :«سونيلاج»

 . لاحطلا بوذي نيبجنكسلاب سيتلا بعك نإ ليق : ءاذغلا ءاضعأ

 ةقرحملا رقبلا قوسو ء«هابلا حجيهي سميتلا بعك نإ ليق : (8:>ه1عاقن) 0183535) ضفنلا ءاضعأ

 .نطبلا قالطتساو ايراطنسودلاو مدلا فزن عطقي
[ .00 

 ةقرلاو ةناتملا نم تافصلا رئاس ىف ايواست اذإ دوسألا نم دمحأ ضيبألا :رايتخالا

 .ةموي ىف قوطقملا نم ريت ةثالث وأ نيهوركلظقلا دعب ةلورتملاو: غغلل3 ريغو:ةرلعنلاو

 . سباي دراب هبحو «بطر راح هوشحو ءمضهلا ءيطب سباي دراب بنعلا رشق : عبطلا

 يّرقم ءاذغلا دّيج هرشق رمضي ىتح قلعملاو «خفنم تقولا يف فوطقملا : صاوخلا

 نيتلا ءاذغ نم لقأ ناك نإو ءءاذغلا ةرثكو ةءادرلا ةّلق يف نيتلا ءاذغب هيبش هؤاذغو «ندبلا

 بنعلا ءاذغو ءائين اجف هؤاذغ ناك بنعلا مضهني مل اذإو «جيضنلا ريغ نم اررض لقأ جيضنلاو

 هللحي نأ ىجري ضباقلا بنعلاو .ًارادحناو ًاذوفن عرسأ هريصع نكل ءهريصع ءاذغ نم رثكأ هلاحب
 ظ .ةدعملاو دبكلا قيدص بيبزلاو ,كلذك سيل ضماحلاو «قيلعتلا

 «ةناثملاو ىلكلا عفني بيبزلاو «يعملا عاجوأل دّيج همجعب بيبزلاو بنعلا : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةناثملاب رضي هنإف بنع لكو «خفنيو نطبلا كّرحي تقولا يف فوطقملا بنعلاو

 ظ ظ ظ : قَّرَع
 ءدعب فجي مل ام هنم لمعتسي نأ بجي «يرارم ديدص اهطلاخ مدلا ةيئام قرعلا : ةيهاملا

 لوبلاو .ريخألا مضهلا دعب ةبوطرو ةنودل لضف نم هنإف «لوبلا نم جضنأ وهو ةبوطر هيف ام لب
 . يناثلا مضهلا لضف نم

 .ريسيب سيل ليلحت هيفو ناويحلا بسحب فلتخيو لوبلا نم جضنأ وه :صاوخلا
 ظ .اهللحي لب ةّيبرألا مرو عفني ءائحلا نهد عم نيعراصملا قرع : (16 :«:ءالندهو) ماروألا ظ

 لعجي ءانحلا نهد عم نيع راصملا قرع نم سبايلا : (0:عهتت5 ه4 طع ءطع5أ) ردصلا ءاضعأ

 . يدنلا يف نبللا دومجل درولا نهد عمو ءاهللحيف يدثلا ماروأ ىلع

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ,ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١4917.
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 ا .ريرع

 كلذ يف مالكلا رخؤنو ءريغصلاو ريبكلا نويروطنقلا امهف «ريغصلا زيزعو ريبكلا زيزع امأ

 . فاقلا فرح هيف ركذن يذلا لصفلا ىلإ

 :بيلصلا دوع

 هيّمسيو «عباصألا اذ سانلا ضعب هيّمسي بيلصلا دوع نأ «سوديروقسيد» معز :ةيهاملا

 هنم بّعشتت نيربش نم وحن قاس هل تابن وه «حيرلا ةولح ةيبرعلاب هانعمو .ىسيعلع نورخآ مرق
 .«فّرشم نوينرمس قرو هبشي ىثنألا قروو «طولب هاشلا قرو هبشي هنم ركذلا قروو «ةريثك بعش
 رمحأ ّبح اهنم رهظ ءفلغلا كلت تحتفنا اذإو ءزوللا فلغب ةهيبش فلغ قاسلا فرط ىلعو
 ءةتس وأ ةسمخ ةيريفرفلا ىلإ دوسأ بحلا هد «نامرلا ٌبح هبشت راغص ؛ةريثك مدلا لثم

 هيبش بعش هل ىثنألا لصأ «ةضباق هتقاذم .ءضيبأ ربش هلوطو .عبصإ ظلغ يف ركذلا لصأو

 . ىثنخلا لوصأ لثم ةينامث وأ ةعبس وهو «طولبلاب
 عفن نطارقلا و ل ع ع اذإ : (© عدم هأ طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 نفور اكلا قف
 .ةدعملا عذل نم عفني وه امك هلكأ : ءاذغلا 14

 مل يتاوللا ء ءاسنلا ةزول رادقم هلصأ ٠ نم ىقسي دقو : (18:>هءاهس» ه:عد55) ضفنلا ءاضعأ

 نم عفن بارشلاب برش اذإو ا ل ا م يس ل ل

 اذإو «نطبلا لقع برشو بارشلاب خبط اذإو «ناقريلاو ةناثملاو ىلكلاو نطبلاو ماحرألا عجو
 نم مدلا فزن عطق ضباق دوسأ بارشب ةّبح رشع اتنثا وأ تاّبح رشع رمحألا هّبح نم برش

 بارشلاب هّبح نم تاّبح رشعو ؛مهنع ىصحلا ءادتباب بهذ هوبرش وأ نايبصلا هلكأ اذإو «محرلا
 . ماحرألا عجو نم ضراعلا قانتخالا نم عفنت يلسعلا

 :نزع

 هنأ الإ ءريغصلا سدعلا قروب هيبش قرو هل تابن نرع نأ «سوديروقسيد» معز : ةيهاملا

 ةلطعم ةئيطب نكامأ يف تبني ءريغص لصأو رمحأ هرهزو ءربش وحن اهلوط قاس هلو «هنم لوطأ
 . دالبلا ضعب يف دوجوم تابنلا اذهو

 . تيزلا عم هب دمض اذإ قرعلا ردي هقرو دامض : صاوخلا

 . ةبهتلملا رثبلاو تاجارخلا للح هب دّمضتو قد اذإ : (1طعء ةدءالتص8و) ماروألا

 . لوبلا ريطقت نمأ ريأ بارشلاب برش اذإ : (1:هءادمصب هدودم5) ضفنلا ءاضعأ

 : تيزلا ركع

 لسعلا لثم ريصيو نخئي نأ ىلإ يسربق ساحن نم ءانإ يف خبط اذإ تيزلا ركع : ةيهاملا

 . ضضحلا ىلع لضفيو ءضضخلا هل حلصي امل احلاص ناك

 هب تخطلو .نخشي نأ ىلإ مرصحلا ءامب خبط اذإ : (0ععقهو ه, طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 .اهعلق ةلكأتملا نانسألا
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 . نيعلل ةي رودألا طالخأ يف عقي دق :(0ءهدئ3: ه:عده5) نيعلا ءاضعأ

 ةدعملل ةعفان ةنقح هنم أّيهتو هلد وجأ ناك قّبع اذإ : (8:هءاقص' هءعقصك) ضفنلا ءاضعأ

  .محرلا حورقلو
 ىلع ٌبصو قحس اذإ هنإف «خبطي مل اثيدح هنم ناك امو :(166زهزه15) لصافملا تالآ

 ك8 ةلمجو «نيعلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف ؛ .مهحتن لصافملا عجو مهب نيذلاو نيسرقنملا

 .ًاددع نوثالثو نانثا ةيودألا 95

 ءافلا يف مالكلا يف : رشع عباسلا لصفلا

 :ةضف

 .روهشم :ةيهاملا

 انعم دّربم : عبطلا

 ةيودألاب اهتلاحس تطلخ اذإو ءفيفجتو بذج اهيفو ءًادج ضباق اهثبخ :صاوخلا
 . ةجزللا تابوطرلا نم تعفن ىرخألا

 . ةكحلاو برجلل ًادج ةدّيج : (756 5«:ءالندعك 250 طع مانكانلءو) روثبلاو ماروألا

 .ىرخأ طالخاب طلخا ذإ رخبلا نم ةعفان اهتلاحس : (0:عدصو ه, مع 5684) سأرلا ءاضعأ

 . نيعلا ولجيو ءرصبلا يف ديزي ةضف نم ليمب لحتكا اذإ : (00ان135 018355) نيعلا ءاضعأ

 . ناقفخلا نم عفان طالخألا عم اهتلاحس : (0:عدصق ه4 طع هطعذا) ردصلا ءاضعأ

 :ذيناف

 دالبب كلذ نوكيو ءذينافلا هنم لمعيو «نخثي نأ ىلإ ةخوبطم بصق ةراصع وه :ةيهاملا

 .ريغ ال ناركم دالب يف الإ دينافلا لمعي الو ءدالبلا ىلإ مث نم لمحيو «نامرك ةيحان نم ناركم

 . يناّرحلا قاقرلا ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 .بطرأ وهف ضيبألا ًاصوصخ ىلوألا يف بطر راح : عبطلا
 .ريثكب ٌرحأو ركسلا نم ظلغأ : صاوخلا

 . لاعسلل دّيج : (0:عوصق 04 (طع ءط65) سفنلا ءاضعأ

 .ءاعمألاو محرلا درب نم عفني نطبلل نّيلم : (8:>ه2ءاة57 هءعدصت) ضفنلا ءاضعأ

 ظ ظ :وف

 سلمأ .ربكأ وأ عارذ ردق قاس هلو «قرولا ميظعلا سفركلا قروك قرو هل تابن :ةيهاملا

 نم ربكأو سجرنلاك رهز هلو ءدقع وذ يناوجرأ ءعبصإ ظلغ نم بيرق هالعأ ظلغ معان
 لبنسلاب ةهيبش هتوقو ؛ةّيرطع هلصأ يفو ءابعش هلصأ بعشتيو «ةيريفرفلاك هضايب يفو «سجرنلا
 لثم ةّجوعم بعش لصألا لفسأ نم بّعشتيو «يّرب نيدران موق هيّمسي اذهلو «ةريثك ءايشأ يف

 يتلا دالبلا يف تبنيو وه ام ةرقشلا ىلإ اهنول ءضعبب اهضعب ةكبتشم دوسألا قبرخلاو رخذألا
 ظ . سطين اهل لاقي
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 . ةنححسم هلصأ ةّوق : صاوخلا

 . بنجلا عجو نم عني : (0عمصق ه4 طع ءطعدإ) ردصلا ءاضعأ

 بفيللا ةذيءاشمط دا امساك برش نإ ؛«لوبلا ٌردي(9]8:016131 018385) ضفنلا ءاضعأ
 . كلذ يف ةشوجنملاك وهو ؛يمورلاو يدنهلا لبنسلا راردإ نم رثكأ هراردإو

 :لفوف

 ديدش نوللا رمحأ لفوفلا نأ الإ ءاوبزوجلا لكش هلكش هبشي دنهلا يف تابن ةرمث ": ةيهاملا
 رّمحيو «ةهكنلا بيطل هنولوانتي دنهلا لهأو «ةبيط ةحئار هل ءرسكلا دنع هؤازجأ كرفتتو ءرسكلا
 . لدنصلا ةوق نم ةبيرق هتوقو «نانسألا

 .اهيف سباي ةثلاثلا يف دراب : عبطلا

 . ضباق «ةوقب دّربم :صاوخلا

 . ةظيلغلا ةراحلا ماروألل دّيج : (1طع 5: ءالتس ع5) ماروألا

 تاقبطملا خم داوملا عنميو «هنيع يف باهتلا هب نمل قفاوم : (06ا1125 058325) نيعلا ءاضعأ
 .ادامض

 : ''”كشمجنلف

 سبي لقأو مامنلاو شوجنزرملا نم ىذغأ كشمجندلف نأ موق معز :ةيهاملا
 56 غامدلا يف ةضراعلا ددسلا حتفي : (©:عقست هك طع طعد0) سأرلا ءاضعأ

 ظ .الكأو ًءالطو
 بلقلا ىف ءادوسلاو مغلبلا نم ضراعلا ناقفخلا عني : (0:عمصك ه5 طع هطعذأ) ردصلا ءاضعأ

 ظ .الكأ
 . ٌءالطو آب رش ريساوبلل دّيج : (7]35[18056 058885) ضفنلا ءاضعأ

 : نيغاّبصلا ُةَوُ
 . معطلا صفع وه : ةيهاملا

 . لادتعاب ولجي :صاوخلا

 .هئربيف ضيبألا قهبلا ىلع ًاضيأ لخلاب خطليو ءاهئربيف للاب ي ىباوقلا ىلع لعجي : ةئيزلا
 .رثأ لك نم دلجلا ىّقنيو

 ةفآ عم يذلا جلافلاو اسنلا قرع نم عنيف نطارقلا ءامب ىقسي : (12عزهأه(5) لصافملا تالآ

 .ذيبن حدقب ةطقسلاو ةبرضلل ينيص دنوار نم نيمهرد عم مهرد هنم ىقسيو «سحلا يف
 وهو امهددس حّبفيو دبكلا يّقنيو «لاحطلا ماروأل نيبجنكسب هزمث ىقسي : ءاذغلا ءاضعأ

 . هتيصاخ

 .يربلا قبحلا وه :كشمجنلف )١(

 ٠1م ١م بطلا ىف نوناقلا
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 يذلل بجيو أمد لابأ امبر ىتح ءًاديدش لوبلا ٌردي : (8:>ءاقمإل هدودهق) ضفنلا ءاضعأ

 .نينجلا ردحأو ثمطلا ٌردأ لمتحا اذإو «موي لك يف ّمحتسي نأ هبرشي

 . ماوهلا سشهن نم عفنت هقرو عم هناصغأ : (126 م01501225) مومسلا

 :- ا حلف

 . ءابلا لصف يف هلاعفأو هلاوحأب قّلعتي ام هيف ليق دقو «تشكنجنبلا وه :ةيهاملا

 . حافللاو حوربيلا ةّوقك هتّوق «فورعم يدنه ءاود وه ليق :ةيهاملا

 . عادصلا نم عفن هب دّمض نإ : (0ععدصو ه1 طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 :ةرغاف

 لمحي جنادهشلاك دوسأ ّبح هفوج يفو بس نيب سحاب : ةيهاملا

 . ةلافسلا نم

 . ةثلاثلا يف ةسباي ةراح : عبطلا

 . ضبقو ليلحت اهيف :صاوخلا
 ءوس نم عفنيو «نيتدرابلا دبكلاو ةدعملل ةحلصملا ةيودألا يف لخدي :ءاذغلا ءاضعأ

 .درابلا ءارمتسالا

 . نطبلا لقعيو درابلا لاهسإلا نم عفني : (8:هىعامم» هءودم5) ضفنلا ءاضعأ

 بح [نع] لصفني مث «لفلف راد نوكي هرمث علطي ام لّوأ : «سونيلاج» لاق :ةيهاملا

 ايش . هقوذ لوأ نم ليلق دعب عذليو لكأتي كلذلو ءبطرأ لفلف رادلا ناك كلذلو «لفلفلا

 َّنِإ :نولوقيف موق امأو «ةبوطرو ةرارح فعضأ ضيبألاو «ةفارح ٌدشأ وهو .دوسألا طسقلا هبشي

 ظ . فافجلا ةدش غلبي مل يذلا ضيبألا يف تيقبو هبذج ةّوق تطقسف «فج دق دوسألا

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا
 مغلبلا لصأتسي وهو ؛مغلبلا علقيف بيبزلا عم غضمي ءالجو ليلحتو بذج هيف :صاوخلا

 .ءاحصألل قفاوم وهو ءبصعلا نكسيو «عجولل ةنكسملا نم وهو «جزللا

 . نورطنلاب لزهيو قهبلل ءالج نورطنلاب وهو : ةنيزلا
 . ريزانخلا للحي تفزلاب : (16 وجبءالتصقم ةصق طع مادقغن165) روثبلاو مار وألا

 .هريغ هيف هيزاوي ال ًائنيخست تالضعلاو بصعلا نحسي :(ءزونه0:) لصافملا ثالآ

 . لخلا عم نانسألا عفني :(0عدصو ه6 56 5620) سأرلا ءاضعأ

 .ولجيو لاحكألا يف ضيبألا عقي : (0هدا2 هءعدصق) نيعلا ءاضعأ

 عاج وأو لاعسلا قفاو تاقوعللا يف لمعتسا اذإ : (0:عدمق هء طع طعوا) ردصلا ءاضعأ

 . ةئرلا يّقنيو «قانخلا نم ًاكئحت لسعلا عم عفان وهو «ردصلا
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 .صخغملاو حقنا نب متر «يرطلا راغلا قرو عم برشيو «ةشم مضاه : : ءاذغلا ءاضعأ
 رادلاو ءاهل ةي وقت دشأو ةدعملل حلصأ ضيبألاو «لاحطلا مرول دّيج ءالطو ًابرش لخلاب وهو
 .ةلوهسب ماعطلا ردحي لفلف

 عرزلا دسفي عامجلا دعبو «نينجلا ردحيو لوبلا ردي : (5:هءاهصن هءعده5) ضفنلا ءاضعأ
 - لفلف رادلا امأو «ةّدشب ينملا فّمجي وهو ءاينومقسلا فالخ ىلع قلطي هليلقو هريثكو «ةوقب
 . صغملا نم عفني يرطلا راغلا قرو عم برش اذإو «ةيلضفلا هتبوطرل هابلا يف ديزيف

 . ضفانلا نم عفنيف نهدلا عم هب حسمي : (156 160655) تايّممحلا

 وهلا نه عفان لفلف رادلا كلذكو .؛تاقايرتلا يف ذ ضيبألا عقي : (156 م015085) مومسلا

 .ًاضيأ نهدلاب ءالطو ماوهلا

 : ةيوملفلف

 .لفلفلا لقأ وه :اولاق :ةيهاملا

 :ةنيوروا هدم حتلاو هدرا لجرالا نب حلا هتيصاخ : ليق : صاوخلا

 . سرقنلا نم عفني : لصافملا تالآ
 .لاقي اميف ةدرابلا حايرلاو جنلوقلا يف ةّيصاخ هل : ضفنلا ءاضعأ

 ض : نوقيروسف
 . فطلأ وهف ءًاعذل ّلقأ هنأ عم راطقلقلا نم ًافيفجت ٌدشأ وه : ةيهاملا

 . برجلا بهذي : حورقلا
 : 230 شاف

 . ءاضيبلا ةمركلا وهو ناشجرازهلا وه :موق لاق :ةيهاملا

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 .ًالدتعم ًاناخسإ نّحسيو فطليو فجيو ولجي فيرح داح :صاوخلا
 فلكلاب بهذيو هيفصيو هيقنيو «ندبلا رهاظ ؛ًاديدش ولجي ةبلحلاو ةنسركلاب هلصأ : ةنيزلا

 مدلا ةبهك بهذيو .ىّرهتي ىتح تيزلاب خبط اذإ كلذكو .حورقلا دعب ةيقابلا ءادوسلا راثآلاو
 . نيعلا تحت

 .ةينبللا روثبلاو ليلآثلا عطقي هلصأ : (1ط6 و:ءااتص عد ة20 طع مانكفانلع5) روشبلاو ما روألا

 موي لك ءًاموي نيئالث برش نإو «ةليبدلا رججفيو «ةبلصلا لّدحيو «سحادلا نكسي بارشلابو
 لاحطلا نكسيو «لاحطلل ًاضيأ نيتلا عم ًاداّمضو .لاحطلا ماروأ للح لخلاب تاسولوثأ ثالث
 ريد يحس حراج ءعجولا نم

 يناسغلا لوسر ل يلع نب رمع نب سوي رمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري )1(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا
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 ةلكآلا مهارملا يف عقيو «ةئيدرلا حورقلا ىلع حلملا عم ًاداّمض هلصأ :(156 انل*::) حورقلا

 رّشقيو هب اخطلم حّرقتملا ريغو حّرقتملا برجلل هترمثو ؛ةمحلل
 موي لك هنم برشيو . ماظعلا جرخي بارشلاب اداّمض هلصأ : (1طعءزهنم(ا5) لصافملا تالآ

 .ًابرشو ءالط لضعلا خدشلو جلافلل يمخرد

 عرصلا نم عفنيف ةنس يمخرد موي لك هنم برشي .: (0:عدصو ه؟ طع 2620) سأرلا ءاضعأ

 . اطيلخت لقعلا يف انايحأ ثدحيو ءردّسلاو

 سفنلا داسفلو نيقنتخملل قوعل لسعلاب هنم ذختي دق : (01عوم5 ه4 (طع هطع5ا) ردصلا ءاضعأ

 .نبللا رزغأ ةخوبطم ةطنح عم هتراصع تبرش اذإو «بنجلا عجوو لاعسلاو

 اهضبقب ةدعملا عفني علطي ام لوأ يف هفارطأ لكأ نم :«سونيلاج» لاق : ءاذغلا ءاضعأ ظ

 . ةفارحو ةرارم ليلق عم اهتفارحو
 خبط وأ ءوه امك لكأ نإ علطي ام لوأ تابنلا اذه بلق : (0::8:ءا3597 018ع205) ضفنلا ءاضعأ

 يّقنيو «نينجلا جرخأ لمتحا اذإو «نينجلا لتقي يمخرد هلصأ نمو .نطبلا لهسأو لوبلا ٌردأ

 خبط اذإو «لاحطلل ةدّيجلا ةيودألا نم وهو .«مغللا لهست هتراصعو . هخيبط يف ًاسولج محرلا

 سلجو ماروألا ىلع ّبص اذإ هب خبطي يذلا ءاملاو .ةدعقملا يف يتلا ريصاونلا نم عفن نهدلاب

 . كلذ لعفت لسعلا عم هتراصع كلذكو «ةميشملا جرخأو ءاهاَقن هيف

 .عيمج عسل نم كلذكو ؛«ىعفألا شهن نم عفني يمخرد هلصأ : (186 م015085) مومسلا

 . ماوهلا

 . ةسابسب هنزو اثلثو جنرود هنزو هلدب :لادبألا
 : نيتسرشاف

 رفصأ ما دوسأ هلصأو «ريبكلا بالبللاك قرو هل ارشافلا سنج نم اذه :ةيهاملا

 . لخادلا
 . اليلق فعضأ هنكل «هلاعفأ يف ارشافلا لثم : صاوخلا

 اد جلافلا نم ًاضيأ عفني : (1طءزهذص(5) لصافملا تالآ

 ام لثم عرصلا يف لعفيف لكؤي علطي ام لّوأ هبلق : (0:عههق ه4 طع طعقل) سأرلا ءاضعأ

 : ارشاقلا اعقب
 .ردصلا يقني : (0عدصق ه4 طءأ كعذ ردصلا ءاضعأ

 لعفيو «ضيحلاو 0 ردأ لكأ اذإ علطي ام لوأ هبلق : (8::ه:ءاقصرب هعوصق) ضفنلا ءاضعأ

 . كلذ عيمج يف ارشافلا لعفي ام

 ظ :نويبرف

 يف تبنت ءاهلكش يف ءائقلاب ةهيبش ةرجش غمص وه : «سوديروقسيد» ميكحلا لاق :ةيهاملا

 ةرارحلاو ةفارحلا طرفم ًاغمص ةءولمم ةرجشلا هذهو ءايشوروم دالب وأ ء.ددس ضرأ نم ىونيل

 اهنولسغيف منغلا شورك ىلإ نودمعيف ءاهترارح ةدايزل اهنم نوفاخي اهوجرختسمو «ةدحلاو
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 غمص شوركلا يف هنم ٌبصنيف «قارزمب وأ حمزب دعبلا نم هنونعطي مث ءرجشلا قاس يف اهنوقلعيو
 «ةرجش نم هجورخ ةيِمَحْل ًاضيأ ضرألا يف هنم ٌبصني دقو «ءانإ نم ٌبصني هنأك ناكملا ىلع ريثك
 هيبش لصتم رخآلاو «ةنسركلا رادقم يف همظعو «تورزنعلا هبشي ٍفاص امهدحأ «نافنص وهو
 ةّرم ناسللا عذل اذإ هنأل ةرسع قاذملاب هتنحمو «هب ناطلخي غمصو تورزنعب شغي دقو «ركعلاب
 عقو نم لوأو . صلاخلا هنأ ملع ةدم هتفارح نم قوذلا دعب ناسللا يقل املكف ءهعذل ماد ةدحاو

 قيتعلاو «نينس عبرأ وأ ثالث دعب هتّوق رّيغتتو «ىونيل كلم سانوي ؛هملع طبنتساو ءاودلا اذه ىلع
 هلك كلذ فالخ ثيدحلاو «ةبوعصب الإ تيزلا ىف فادني الو «ةرقشلاو ةرفصلا ىلإ برضي هنم
 . ءاعو يف رّشقملا القابلا عم لعج اذإ ظفحت هتّوق نأ موق معزو

 «ةفارحلا ةديدشلا ةحئارلا داحلا «ةرقشلا ىلإ رفصألا يفاصلا ثيدحلا هدّيج :رايتخالا
 ظ .انلق امك شوشغم وهف اذه ريغو

 ىلع «تيتلحلا نم ًاناخسإ ّدشأ هنم ثيدحلاو «ةءالج ةقرحم ةفيطل ةوق هلو راح : عبطلا
 . هناخسإ يف تيتلحلاك غمص ال هنأ

 قرع نم عفنيف .هيوافألاب ةلومعملا ةيرشألا ضعبب طلخي : (1ط6 زهأهغ5) لصافملا تالآ

 يطوريقب ماظعلا لوح يذلا محللا ىقوي نأ بجي نكلو ؛هموي نم ماظعلا روشق حرطيو اسنلا
 ظ .ًادج عفنيف ردخلاو جلافلا هب خّرميو ,نهدلا يف رّثفم

 ىف قرزألا ءاملا للحتو «ةيلاج تناك اهب لحتكا اذإ : (06نلقع هءعدهك) نيعلا ءاضعأ

 ْ .تافايشلا رئاسو لسعلاب طلخي كلذلف ءهلك راهنلا اهعذل مودي نكلو «نيعلا
 باحصأ عفني و «ىلكلا دربو رفصألا ءاملا نم عمنب : (8:هءامص/ هرودهك) ضفنلا ءاضعأ

 تلاق .تاسولوثأ ثالث لسعلا ءامو ةحئارلا ةبّيطلا روزبلا ضعب عم هنم ةبرشلاو .جنلوقلا
 لّهسيو :لاق «نينجلل ةطقسملا ةيودألا عنمي ىتح اديدش اًمض محرلا مف ٌمضي هنإ :؟زوخلا»
 .اولاق اميف ءاعمألاو رهظلاو نيكرولا يف بشانلا جزللا مغلب.ا

 هيلي امو هسأر ةدلج ٌقشو «ماوهلا نم ءيش وأ ىعفألا هتشهن نم هنإ :مهضعب لاق :مومسلا
 ةثالث هنم لتقيو .هوركم هبصي مل .طّتحو ًاقوحسم غمصلا اذه هيف لعجو .فحقلا رهظي ىتح
 . يعملاو ةدعملل ًاحيرقت مايأ ةثالث يف مهارد

 :نويلاسارطف

 . فاكلا لصف يف هب قيلي ام انركذ دف

 . ءانحلا انركذ دنع ءاحلا لصف ىف اذه نم انغرف دق كلذكو

 ظ : جرهزليف
 نم ذختتيو ءهنم ذختي دق ضضحلاو «لفلفلاك ةرمث هلو ضضحلا ةرجش هنإ : ليف : ةيهاملا

 فعضأو «هنم ذْحَتي يذلا ضضحلا ةوق نم ةبيرق جرهزليفلا ةوقو ءرخآ عون يبارعألاو كشرزلا
 ريس
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 . تيز عمو «ىدارف ءالط رعشلا يوقي : ةنيزلا
 .ناقريلل كلذكو غلاب ًاعفن عفتيف «لاحطلل برشيو لخلاب هعورف خبطت :ءاذغلا ءاضعأ

 نإو ءوه كلذكو .ءضيحلا ٌردي هعورفو هقرو خيبط : (8:«هىءادصب هءودهت) ضفنلا ءاضعأ

 . اريثك ًايمغلب ًاطلخ لهسأ سورطم نزو هترمث نم برش
 :نويسارف

 . معطلا هدة شح ةةفاملا

 يف سباي ةيناثلا يف راح هنأ هريغ لاقو «نيتوقب هفيفجتو هناخسإ :«سويسايبرأ» لاق : عبطلا >

 . ةثلاثلا

 . عطقيو للحيو بهذيو .ولجي حتفم : صاوخلا

 ذفانم حتفيو .ينيو .نمزملا نذألا عجول هتراصع : (201عوطق5 ه1 طع طع30) سأرلا ءاضعأ

 | .هعجو نم ميدقلا ليزيو . عمسلا

 . رصبلا ديدحتل لسعلا عم هتراصع : (0هان13: 028225) نيعلا ءاضعأ

 . ثفنلاب ةئرلاو ردصلا يقني : (02عدصق 01 طع ءطغو0) ردصلا ءاضعأ

 .ًادج لاحطلاو دبكلا ددسل حّتفم : ءاذغلا ءاضعأ

 .مح رلا يقني دو ثمطلا ردحي : (016::18غ3597 02عوصو) ضفنلا ءاضعأ

 . بلكلا بْلَكلا ةضعل داّمض كني ا

 : 2 جندوف

 عون هنمو ءاههبشي هقرو كلذكو .مظعلا يف افوزلا هيبش يلبج هنمو . يرهن هنم :ةيهاملا

 ةّوق لثم هبارش ةّوقو ,فيرح «هريغ ةّوقك هتّوقو ءسيتلا جنذوف ىّمسي عونو «نجيلغ ىّمسي

 . يرهنلا نم ىوقأ يلبجلاو ءفيطل رهوج جنذوفلاو ءاشاحلا بارش

 رّمحم وه كلذكو ؛يّربلا ًاصوصخو ء«هترارمو هتّدحب ًايوق ًافيطلت فّطلي :صاوخلا

 ففجيو عطقيو «ندبلا قمع نم بذجيو ًاديدش نخسيو «قرعلا ٌردأ هدلحو برش اذإو « حّرقم

 .ادج نخسيو

 ةبهكلاو جلا ندرس راثالا يف يدكشو «بارشب هّيرط ًاصوصخ خبط اذإ : ةنيزلا

 . نيعلا تحت ضرعت يتلا
 محتسيو ٠قوتفلاو جملا جو ياصلا : (1طع ؟هانصلم ع0 طع ان1هعمو) حورقلاو حارجلا

 . برجلاو ةكحلل يلبجلا خيبطب

 اهموحل يف لضعلا ضر َنَف عفني هخيبط برش : (10161859 018355) لصافملا تالآ

 اذإو «قمعلا نم بذجيو وضعلا جازم لدبيو دلجلا قرحيف اسنلا قرعل هب دّمضي دقو ءاهفارطأو

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءافيدجتو امقلك «باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري )000(

 .99١ا/ «.ةيناثلا ةعبطلا
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 اذإ نجيلغب فورعملاو «يلاودلاو ليفلا ءاد نم عفن ةيلاوتم أمايأ نبجلا ءام هدعب برشو لكأ

 . هرّمحتب عفنيف سرقنلا هب ىلطيو «جْنشتلا نم عمن برش
 هليلحتل ال ماذجلا نم جنذوفلا برش عفني : (156 *هانصلك ةصح اطع انلهع55) حو رقلاو حارجلا

 .اضيأ هفيطلتو هعيطقتل لب ءطقف

 .عيدصت هيفو .نذألا يف ناديدلا لتقت هتراصع : (0عدهك ه؟ طع 5689) سأرلا ءاضعأ
 .ًادج ةّثللا ّدشت نجيلغ ةقارحو «نيرخنملا نم لوضفلا ردجيو «مفلا حورق نم عفني يلبجلاو

 يف يوقوهو .« سفنلا باصتنا نم عمني هخيبط : (1265م1521601] 058385) سفنلا ءاضعأ

 عجو نم عفنيو «نيتلا عم لكأ اذإ ًاصوصخو ءردصلا نم ةجزللا ةظيلغلا طالخألا جارخإ
 ذخؤيو لخلا هيلع شريو «كلذ عيمج يف عفني نجيلغو .كلذ يف ىوقأ يلبجلاو «عالضألا
 نم عفني سيتلا جنذوفو «قيفيف هيلع يشغملا هّمشيف .ليلختلاب دهعلا بيرقلا هنم للخملا
 .ناقفخلا

 «قاوفلا نمو «يّربلا ةصاخو «ةدعملا فعضو ؛ةرهشلا ةلق نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ
 دقو «هخيبط كلذكو «يوارفصلاو يوادوسلا هفيطلتو هحيتمتو هئالجب ناقريلا باحصأ عفنيو

 يلبجلا يفو «نيتلاب لكأ اذإ ءاقستسالا نم عفنيو ؛ذاقريلا قرعيف كلذل يلبجلا خيبطب ٌمحتسي
 داّمِض هنم ذخّتيو نايثغلا نكسي نجيلغو .ًاضيأ ءاقستسالل ةعفان هتقالسو ءماعطلل ةيهشت
 يدعملا ناقفخلا نم ةعفنملا ديدش وهو «سيتلا جنذوف كلذكو «هرمضيف لاحطلا ىلع يطوريقلاب
 .نايثغلاو بركلاو

 اذإو ءةضيهلاو صغملا نم عفنيو «لوبلا ردي هخيبط : (18::هرعاقمل 018855) ضفنلا ءاضعأ

 :مهضعب لاق .مغلبلا ءيقي دقو ءثمطلا ٌردأو ةنجألا لتق لسعلاب برشو خبط وأ هلاحب قد
 عفانو ًاحلاص ًاقالطإ نطبلل قلطم هنم يّربلاو «مالتحالا عنميو يّربلا ًاصوصخو هابلا عطقي يلهألا
 ةينامث ةبرشلاو .دوسأ ًارارم لّهسي هنم يلبجلاو يّربلاو .ةريغصلا اميس ال «ناديدلا لتقيو محرلل
 طلخ اذإ يّوقي كلذ عيمجو .يّربلا جنتوفلا نم برض هلعفي دق كلذو «بالجلاب اطاريق رشع
 .برشيو حلملاو ءاملاب جوزمملا ّلخلا ىلع رثنيو قحسي نأ باوصلاو «ريسي جتخبيمو لخب
 هذه عيمج لعفي دق يّربلا جنتوفلاو .«لوبلا قيرط نم يوادوسلا طلخلا جرخي نجيلغب فورعملاو

 .اهلك لاعفألا

 وه خبط دق نهدب خيرمتلا كلذكو «ضفانلا نم هخيبط برشي :(126 167655) تايمحلا

 هب ديمضتلا براقيو .ماوهلا شهن نم عفن ةيكحضتا وأ «برش اذإ : (126 م01505) مومسلا

 دري هقروب نيخدتلاو .ةلتاقلا مومسلا عفد .بارشلاب برشف مدقت اذإو .ءيكلا لعف كلذ يف
 هتقالس تبرش اذإ يلبجلاو .«براقعلا غدلل دّيج يّربلاو .ًاضيأ كلذ لعف هب شرتفا نإو ءماوهلا

 . عابسلا ضع نم عفن خوبطملا عم
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 : ١7" طاف

 يك ءاود : ةيهاملا

 نم كلذكو ء«درابلا ءاملاب ًايقس ماوهلا عسلو ناركوشلا برشل دّيج : (186 م015025) مومسلا

 .ًادج مومسلا عيمجو لثام زوج
 ايناواف
 ةضياق «عباصألاك ظالغ ضيب لوصأ ركذلاو . ىثنأو ركذ هنم «بيلصلا دوع وه :ةيهاملا

 .هعورفو لصألا بعش ةريثك ىثنألاو .قاذملا

 ادإو ؛ءالجو عيطقتو فيطلتو حيتفتو ليلحت عم ضبقو فيفجت هيف :صاوخلاو لاعفألا

 ظ . ضبق ىلإ ةّدح هيف اهدعب رهظ ةعاس غضم
 . ةرشبلا ىف دوسلا راثآلا ولجي : ةئيزلا

 . سرقنلا نم عفان : (1طعزمهزهغ5) لصافملا تالآ

 دجوف هقيلعت بّرج دقو .ًاقيلعت ىتح عرصلا نم عفني : (0عهصست ه2 طع ط6ء20)سأر لا ءاضعأ

 نيناجملا عفني هترمثب نيخدتلا :«يدوهيلا» لاق . عرصلا اهعم دوعي هتنابإ تناك ثيحب ًاعنام

 رمأ هل سيل دنهلا نم انيلإ عقي يذلا نإف «يمورلا ايناوافلا نم ًابرض اذه نوكي نأ ىسع :لوقأ

 . سوباكلا عفنيف بارشلا وأ نطارق يلامب ةبح ةرشع سمخ هرزب نم برشيو «بابلا اذه يف ريبك

 ىلإ ةبصنملا داوملا عنميو «ةيصفعلا ةبرشألاب خبط اذإ ةعيبطلا سبحي :ءاذغلا ءاضعأ

 ددس حتفيو ناقريلا نم هلصأ عفنيو ءاهعذلو اهعاجوأ نكسيو ةدعملا يّوقي هرزبو «ةدعملا

 .ديكلا

 هبرشو «ثمطلا كّرح تاّردملابو بارشلاب برش اذإ : (18::هرءاقتب هدوههو) ضفنلا ءاضعأ

 نم عفن برشو «نطارق يلامب وأ «بارشب ةّبح ةرشع سمخ هرزب نم ذخأ اذإو ءًاضيأ لوبلا ٌردي
 نم ءاسفنلا يقس اذإو .مدلا فزن عطق بارشب هنم ةبح ةرشع اتنثا برش نإو «محرلا قانتخا

 عجو نم هنم ةزول ردق هلصأ عفنيو . لوضفلا راردإب سافنلا لوضف نع اهاّقن ةزول ردق هلصأ

 : خفرف

 :رطف

 يتلا بابسألاو .لتقي رخأآلاو .لكؤي امهدحأ «نافنص وه :«سوديروقسيد» لاق : عبطلا

 وأ «ةنفعتم قرخ وأ «ةئدص ريماسم نم برقلاب هتابن اهنم «ةريثك ًالتاق رطفلا نوكي اهلجأ نم

 ) )1١ءيقلا روج وه :طاف .
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 اهنم برقلاب تبني يذلا رطفلا نوكي نأ اهتصاخ ءرجش لوصأو «ةراضلا ماوهلا ضعب شاشعأ
 دج اذإف «توبكنعلا جسنك ةنوفع وأ ةجزل ةبوطر رطفلا نم فنصلا اذه ىلع دجوي دقو ءآلتاق

 ءذيذل وهو ءلكؤيو «قارمألا يف لمعتسي هنإف رخآلا امأو ءًاعيرس نمعتو د

 ضارمألا جّيهيو .هضيه ثروأ وأ قنخ امبرو ءمضهني ال هنأل لتق امبرو ءرضأ هنم رثكأ اذإو
 دامرلا ءام وأ نورطنلا وأ قروبلا يقسي نأ هعيمج لكأ نم ضراعلا ررضلا جالعو ؛ةيوادوسلا
 نكلو ءًادحأ لتقي مل يعالقلاب فورعملا عونلا هلصأ نكل ءريعشلا خيبط وأ حلملاو لخلاب
 .ةءادر لقأ هنم فمجملاو «ةضيهلا هنم ضرعي

 .اهبرق يف بطر ةثلاثلا رخآ يف دراب : عبطلا

 بطلا يرتمكلا هجب لدجمو ناسي ناب ةاانصتلاو :ًائيدر ًاظيلغ أطلخ دلوي :صاوخلا
 .ديدش ذيبن هيلع برشيو .يلبجلا قبحلاو سبايلاو

 . ةتكسلاو ردخلا ثروي : (0:عوهك ه: (طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 . قانتخا لتقي ال يذلا نم ضرعي : (165مأ7)72101 018385) سفنلا ءاضعأ

 ريثك مضهلا رسع وهو ءرثكأ اذإ ةضيه هنم لتقي ال يذلا نم ضرعي : ءاذغلا ءاضعأ
 .دراب قرعو يشغ لتاقلا نم ضرعيو «ءاذغلا

 . لوبلا رسع ثروي : (0*85اق5) 0:ع225)ضفنلا ءاضعأ

 ءايشأ وأ «ئدص ديدح راوج يف تبني يذلا وهو «لتاق وه ام هنم : (186 م015085) مويسلا

 تبني ام دسفي نأ اهتيصاخ نم ىتلا راجشألا ضعب دنع وأ «ماوهلا ضعب نكسم برقب وأ ةنفع

 رّيغتلا هيلإ عرسيو «ةنفعتم ةجزل ةبوطر هيلع نوكي نأ هتمالع نمو «نوتيزلاك ءرطفلا نم اهدنع
 كرد وأ . جنذوفلاب نيبجنكسلاو تاعطقملا هجالعو . يشغو سفن قيض هنم ضرعيو .نمعتلاو
 .رثكألا يف هتقوو هموي يف لتق امبرو «ريثكلا لسعلا معطي وأ «لخلاب جاجدلاو كيدلا

 : 217 [يف

 ,عورخلا نهد ةوق يف هنهدو .همحل مث ءهقرو مث ءهرشف مث ءهرزب هيف ام ىوقأ :ةيهاملا
 . ىوقأ هنكل .هل كراشم فاصوألا عيمج يف يّربلاو ىهنم ةرارح دشأ هنأ الإ

 . قولسملا هاذغأو «هرزب هيف ام ىوقأ :رايتخالا
 . ةثلاثلا يف راح هرزبو «بطر ىلوألا يف راح هلصأ : عبطلا

 فرزب ًاصوصخو «ّيوق فيطلت هيفو ءاهلذحي هرزب نكل «حايرلل 04 : صاوخلاو لاعفألا
 رهوج هيفو «كلذ عم ليلقو يمغلب هؤاذغو «ةيئاودلا هتقرافمل ىذغأ هقولسمو .بهلم يّربلاو
 يرملاو تيزلاب لكأو قلس اذإ يعيبرلا هقروو ءراضملا نم هيف ام ببسب كلذو «نفمعتلا ىلإ عيرس

 . لصألا نم رثكأ ىذغ

 عم هب دّمضت اذإو «بلعثلا ءادو ةّيحلا ءاد يف رعشلا تبنأ مليشلا قيقد هعم طلخ نإ :ةئيزلا

 . ١ 1/ « توريب .ةفرعملا راد ,يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري )01(
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 يف نئاكلا شمنلا نم هرزب عفنيو ؛«ةبوهك عم يتلا نيعلا تحت : ةضراعلا راثآلا علق لسعلا

 بهذي ءالط لخب سدنكلا عم وهو «فلكلاو برضلا راثآو ةبيرغلا ناولألا رئاسو ءءاضعألا

 دسجلا يف لمقلا رثكي وهو «مامحلا يف اصوصخو ءدوسألا قهبلا

 .اهولجي ةينبللا روثبلل مليشلا قيقد عم : (1طع مانككدلع5) روثبلا

 ةثيبخلا حورقلا علق لمعلا عم هب دمضت اذإ : (156 "هاته ةه4 طع انل855) حورقلاو حارجلا

 .ءابوقلا ىلع كلذكو ءأمات اعلق انارغنغ ةحرق علقي ّلخلا عم هرزبو «ةينبللا حورقلاو

 عجول دّيج وهو انتا نابرضلا عفدي هرزب : (15ءزماسأو) لصافملا تاللآ ٠

 . ًادج لصافملا

 هنهدو هتراصعو «كنحلاو نانسألاو سأرلاب راض : (0عدهم ه؛ طع 5680) سأرلا ءاضعأ

 ظ ' .ًادج نذألا يف حيرلا نم عفان

 بهذيو «هؤام اهيف رطق اذإ اهولجي هنأ الإ «نيعلاب راض :(0هنادت 0ه:عده5) نيعلا ءاضعأ

 .رصبلا ّدحي هقرو نإ :«هيوسام نبا» لاق .قآملا تحت يتلا راثآلا

 لاعسلل حلاص هنم خوبطملا : (1 ومتعه مدن هل اطع طعفأ هءقوصك) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 رطفلا نم ضراعلا قانتخالا عفني وهو ءردصلا يف دّلوتملا ظيلغلا سوميكلاو نمزملا قيتعلا

 .وهو «قلحلاب ةرضم كلذ عم هيفو . دانحلا نم عفن هي وزع مل « نيبجنكسب خبط نإو «لاتقلا

 ظ . نبللا يف ديزي
 لبقو «ءاذغلا ذفنيو «نطبلا نّيلي ماعطلا دعبو «ءيّشجي ةدعملل ءيدر :ءاذغلا ءاضعأ

 «نيبجنكسلاب هرشق اصوصخو ءءيقلا لّهسي كلذلو ءّرقتسي هعدي الو ماعطلا يفطي ماعطلا

 نبا» لاق .لاحطلا مرو لذحيو ءأدج ءّىقي لخلاب هرزبو ءًاداّمض لاحطلاو بنجلا قفاويو

 .ناقريلا ليزيو دبكلا ددس حتفي هقرو ءامو .هقرو ةصاخو «مضه ماعطلا دعب لكأ نإ :«هيوسام

 .ماعطلا جورخ لّهسيو «نطبلا يف خفنلا للحي هرزبو «يّنغي همرجو ءمضهي هقرو :مهضعب لاق

 . ءاقستسالل دمج هؤامو ؛دبكلا عجو بهذيو « يهشيو

 هرزبو اعل ةنرقملا ةشهن نم بارشلابو «ىعفألا شهن نم عفني : (1طع ممز5ؤهمو) مومسلا

 ناكف كلذ يف هؤام بّرجو «تتام برقعلا ىلع هنم ةخدش عضو نإو .ماوهلاو مومسلا نم عفني

 . هّرضت مل الجف.لكأ نم برقعلا تغدل نإو «ىوقأ
 و

 . دالبلا ضعب يف ةدوجوم ةفورعم ةرجش :ةيهاملا

 معزو «ةبوطر هيفو «ةيناثلا رخآ يف راح وهو ءزوجلا نم ةرارح ّدشأ هنإ ليق : عبطلا
 .أطخأ دقو ءدراب هنأ مهضعب

 .ًادج ريسي هؤاذغو «ةصوفع هيفو «هتيرطعو هترارمل دبكلا ددس حّتفي : صاوخلا

 )١( «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاضخ ؟لكأن اذام :عجاري 14937.
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 ةرارملا نم هيف امل ربونصلا ٌبحب هيبشلا يماشلا ًاصوصخو «ةدعملل دّيج :ءاذغلا ءاضعأ
 ذفانمو دبكلا ددس حتفيو «ةصاخ اهيّقنيو هتيرطعو هترارمل دبكلا ددس حتفيو «ةصوفعلا عم
 ىف هل دجأ مل لئاق لاق نإف ءظلغلاو ةبوطرلا نم ثداحلا دبكلا عجو نم عفني هنهدو . ءاذغلا
 .اهمف يّوقيو ةدعملا بلقو نايثغلا عنمي لب لوقأ «ةعفنم الو ةّرضم ريبك ةدعملا

 . هلقعي الو نطبلا نّيلي ال : (8:همءاقتال 018ةه5) ضفنلا ءاضعأ

 .ديدشلا :تاوشلاب اخ وبطم اصوصخ ماوهلا شهن نم عفني : (1طع م015025) مومسلا

 يل

 اندنع فورعملا نوكي نأ هبشيو «ةّرسألا يف نوكي ماشلاب فورعم دارقلاك ناويح : ةيهاملا
 . لحنألاب

 نم ىقلعلا جرخأ بارشلاب وأ لخلاب برش اذإ : (1265م01[152)] 018385) سفنلا ءاضعأ

 . قلحلا

 اذإف «تتكعتاو محرلا قانتخا نم تعفن تمش اذإ : (8616135] 0885) ضفنلا ءاضعأ

 .لوبلا رسع نم تأربأ ليلحإلا بقث يف تلعجو تقحس

 ذخأ لبق تعلتباو «ةالقاب يف تلعجو ءاددع ةعبس هنم ذخأ اذإ :(156 660655) تايمحلا
 . تعفن عبرلا ىّمحلا

 . ماوهلا عسل نم تعفن ءالقابلا ريغب تعلتبا اذإ : (1طع م015055) مومسلا

 :راف

 «لسعلاب ًاخطل ًاصوصخو «عفان بلعثلا ءاد ىلع رافلا ليزو .ليلآثلا عطقي همد : ةنيزلا
 دن يملا افزع

 باعللا ناليس عطقنا يبصلا معطأ و فّمِجو يوش اذإ : (0عدص5 06 طع 86840) سأرلا ءاضعأ

 .ةاصحلا تّنف يلام ونوأو ردنكلاب رافلا لبز برش نإ : (8:016131] 018325) ضفنلا ءاضعأ
 ع لرتلا رع ري حي و حال «يبصلا نطب قلطأ هفايش لمح نإو

 عفن برقعلا غدل ىلع عضوو قش قش اذإ هنأ سانلا قفتا :(186 م015059) مومسلا

 : سرف
 .رامحلا لبز لعف هلبز لعفي : صاوخلا

 ىلع ءاملاب يلط وق ةرحأ اذإ رهملا دلج : (16 ة:ءالتم عك ةهل طع مانقأنأع5) ر وثبلاو ما روألا
 . اهددي روثبلا

 . قبلا وه :سفاسفلا )0030(
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 تفقد اذإ سرفلا بكر يف ىتلا دئاوزلا نإ ليق : (0:عدهو ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . عادصلا تأربأ لخب تبرشو

 حورفو نمزملا لاهسإلل ةقفاوم ةصاخ سرفلا ةخفنأ : (18:ه:ءاهص' هدعدصق) ضفنلا ءاضعأ

 . برذلاو ءاعمألا

 : سونيمالقف

 . اثينطرعلا نم سنج وهو ميرم روخب وه ليق :ةيهاملا

 هلصأ برش اذإ دج قّرعم وهو ةللحم ةحّتفم عيطقتو ءالجب ةيّقنم هتّوق :صاوخلا

 .ردسيو

 ءاملاب ًاجوزمم نطارق يلامب وأ «ءالطب كلذ زواجي ال ليقاثم ةثالث هنم برش نإ :ةئيزلا
 هلصأو «ةّرملا نول يف ًاديدش ًاقرع قرعيل ةريثك بايثب ىطغتيو عجطضي نأ بجيو .ناقريلا أربأ

 يذلا تيزلا كلذكو ءدربلا نم ضراعلا قاقشلا نم هخيبط عفنيو «فلكلاب بهذيو «ةرشبلا يقني

 .راح دامر ىلع ًارّوقم هلصأ يف نخسي

 للحت هتراصعو «ءرثبلاب بهذي هلصأ : (156 ةبءاانهعو ح00 طع مادكذتلعو) ر وثبلاو مار وألا

 فصحلاب بهذيو «ًاسباي وأ «ًايرط تاحارجلاو ريزانخلاو لاحطلا مرو لّلحيو «تابالصلا

 :اقيأ

 هدحو وأ « لسعلابو لخلاب هلصأ كح نإ : (1طع بهات 05 320 طع ا016615) حورقلاو حارجلا

 . هيف يتلا حورقلا قفاو سأرلا ىلع هخيبط ّبص نإو «قتعت نأ لبق تاحارجلا أربأ لمعتساو

 : اداّمِض كلذ لك «سرقنلا نمو «بصعلا ءاوتلا نم عفني : (1طع زهاه15) لصافملا تاللآ

 طحنا لاق !كياكف اركس ركسا تاريقلاب طلخ اذإ : (0:عوصو هؤ طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 . درابلا عادصلا نكسيو هيف يتلا حورقلا قفاو سأرلا ىلع هخيبط ّبص اذإو «سأرلا ةيقنتل هئامب

 رصبلا فعضو نيعلا يف ضراعلا ءاملا قفاوي لسعلاب هؤام :(0ه:12: ه2عده5) نيعلا ءاضعأ

 ْ : طوع كلذكو

 . وبرلا باحصأل هلصأ يقسي نم سانلا نم : (0:عهصو هر طع ءطء5) ردصلا ءاضعأ

 ظ . لخلا عم لاحطلل هب دّمضي :ءاذغلا ءاضعأ

 ٌردأو اقام اضوفبكو امغلب لهسأ يلامورداب برش اذإ : (5:ه2ءامص' ه:عم55) ضفنلا ءاضعأ

 «لبحلا عنم دضعلا وأ ةبقرلا يف دش اذإ طقسم هبطر نأ مهضعب معزو :. الايتعلاو ابريق: فييلفلا

 طقسأو ةعيبطلا نّيل ةرصاخلاو قارملاو ةّرسلا هب خطل نإ كلذكو .نطبلا لاهسإل ةفوصب لمحتيو

 ىلع خطلو لخلاب هؤام طلخ نإو . كلذ يف ىوقأ هتراصعو ءايوق ًالتق نينجلا لتقي وهو « نينجلا ٠

 ردي هلصأو . .ةدعقملا يف يتلا قورعلا هاوفأ حتفت هتراصعو . لخاد ىلإ اهّدر ةئتانلا ةدعقملا

 ةبرشلاو . ًايوق ًالاهسإ لهسأ لسعلاب مهارد ةسمخ هلصأ نم برش نإو ءًالامتحاو ًابرش ثمطلا

 . تايمخرد عبرأ ىلإ

 يرحبلا بنرألا ةصاخو ءمومسلاو ةلاتقلا ةيودألل بارشب برشي : (156 م0150895) مومسلا
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 :عاقف

 . فورعم : ةيهاملا

 زبخلا نم ذختملا سيل هنإف .سفركو عنعنو يراوحلا زبخ نم ذخّتملا هلصأ :رايتخالا

 . ريطفلا نيجعلا زبخلا نم ذخّتملاك خوبطملا
 نإ ثيحب هنأ ناويحلا ءاضعأب هتّرضمو ءءاذغلا ءيدر «ةئيدر ًاطالخأ دّلوي خافن :صاوخلا

 دّيج عنعنلاو سفركلاو يراوحلا زبخلا نم ذختي يذلاو لمعلا هيلع لهسيف هيل جاعلا هيف عقن

 .نيرورحملل ادج قفاوم سوميكلا

 .ًادج بصعلاب رضي : (106زوز55) لصافملا تالآ

 . غامدلا بجحب رضي : (0:عدصك 0, طع 2620) سأرلا ءاضعأ

 . ةراحلا ةدعملل دّيج يراوحلا نم هنم ذخّتملا : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةناثملاو ىلكلاب ٌرضيو «لوبلا ٌردي ريعشلاب ذخّتملا : (8:ه:ءاهص ه:ود59)ضفنلا ءاضعأ

 : نوقيروسف
 ديدش لخب ناقحسي «سيدقلق هفعض و جنسادرم نم ْذْخَّنُي برجلل ءاود اذه : ةيهاملا

 . ظيقلا يف أموي نيعبرأ نيقرسلا يف نفديو «ةنّيطم ةديدج ردق يف لعجيو «ةفاقثلا

 . فطلأ رهف ءاعذل لقأ هنأ عمو .راطقلقلا نم ًافيفجت دشأ وه : صاوخلا

 . برجلاب بهذي : (156 همانسلك 220 طع انلنع55) حو رقلاو حارجلا

 : نوليلف

 ىمسي فنص هنمو ؛ةيرخص عضاوم يف تبني نوليلف نأ «سوديروقسيدا معز : : ةيهاملا

 .ةريصق ةقيقر هقاسو .نوتيزلا قرو نم ةرضخ دشأ هقروو «بلحطلا هبشيو : ىسألا أ .نوعلب

 دّلوملا يأ «نويعوبيرأ ىّمسي رخآ هنمو . شاخشخلا رزب نم ربكأ راغص رزبو «ضيبأ رهز هلو
 لكش ىيفو «نوتيزلا ةرمثب ةهيبش اذه ةرمث نأل هرزب يف هفلاخي هنأ ريغ ع .لّوألا هيشيوهو ءاركذ

 . دوقنع
 :ىثنأ ناك رخآلا تبرش اذإو ءًاركذ دلولا ناك لماحلا هنم تبرش اذإ هنإ لاقي :صاوخلا

 سانلا ىلإ ةبرجتلا دعب رهظأو كلذ بّرج دق هنأ الإ مهللا ءميكحلا «سوطساوف» كلذ لاق دقو
 . ءافلا فرح ىف مالكلا رخآ اذهو .طقف لوق وه هنأ كشويو

 داصلا فرح يف 7 : رشع نماثلا لدصفلا

 .1(2)لرْئَم

 - «رفصأ :ةثالث فانصأ ىلع وهو «نيصلا دالب ذح نم هب ىتؤي ظالغ بشخ :ةيهاملا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش ادمحأ .ًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ١49١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 رثكأ ةحئار اذهلو «يريصاقم سانلا ضعب هيمسي «ضايبلا ىلإ لئام رفصأ رخآ فنصو ءرمحأو
 .نيروكذملا نيفنصلا ةحئار نم

 . ىرقأ رفصألا :مهضعب لاقو .ىوقأ رمحألا :«هيوسام نبا»و «سونيلاج» لاق :رايتخالا

 ىوقأو دوجأ يريصاقملا :نورخآ لاقو

 . ةيناثلا يف سباي ةيناثلا رخآ يف دراب : عبطلا

 .رمحألا ًاصوصخ بلحتلا عنمي :صاوخلا

 هنإف ةرمحلا ىلع ىلطيو رمحألا ًاصوصخ ةّراحلا ماروألا لّثحي : (6>7 5*:هالفدقد) ماروألا

 : عادصلا نم عفني : (0:عدصق ه1 طع طعدل) سأ رلا ءاضعأ

 ءالط تاّيمحلا ىف ضراعلا ناقفخلا نم عفتني : (0عدصك هك طع هطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 ظ .ًابرشو ءالط ةراحلا ةدعملا فعض نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . يريصاقملا ضيبألا اضاوضخ ةراحلا تاّيمحلا نم عفني : (156 ؟عبءيو) تايمحلا

 :فدص
 فدصلا قرحمو «ةّوقب ففج ندبلا هب يلطو قحس اذإ يّربلا فدصلا محل :صاوخلا

 اذإ ماظعلاو ءيلسلا بذج اهعيمج يفو «شطين ةفارح ةّوق هتوقو «ةيلاج ةيّشفم ةّوق هل ريفرفلا
 ظ . اهلاحب تلمعتسا

 هلاحب فدصلا كلذكو «قهبلا تلج تقرحأ اذإ اهروشقو فدصلا ةيطغأ عيمج : ةنيزلا

 .هطقاست كسمأ رعشلا هب نهدو «تيزب خبط اذإ ريفرفلا فدص . ةميظعلا ىلسلا جرخي

 عم «هديدص ىمسيو «نوزلحلا ةجوزل :(16 ا 220 طع مان5ا0165) روثبلاو ما روألا

 ولو «نذألا لما يف ةنداجلا ماروألا ففجي لسعلا نخث يف ريصي ىتح ّرملاو ربصلاو ردنكلا

 . كلذ يفشي هنإف اهيف ةرئاغ ةبوطر فداص

 حورقلا ولجت يريفرفلا فدصلا ةقارح : (16 هدتصوق ه4 طع ان1655) حورقلاو حارجلا

 ةقارح لكو .«فجي ىتح هيلع كرتي ًارورذ رانلا قرحل حلملا عم قرحملا عفنيو ءاهلمدتو اهيّقنتو

 هقوحسم بصعلا ىلع يتلا ًاصوصخو ؛«تاحارجلل عفان همحلب فدصلاو .«برخلا عناب تذيب

 .وه امك هلك نوزلحلا «سونيلاج» بّرج دقو ” يسرا رابع دتاندتو «قزليف ءّرُمو رْدْنُك عم

 وه امك هب دّمضي «هماروأو سرقنلا عاجوأ فدصلا نكسي : ([1طعزماها) لصافملا تالآ

 . لصافملا ماروأ عيمج ىلع

 اهوصخعو «نانسألا ولجت يريفرفلا فدصلا ةقارح : (0:عوصك ه؛ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . فاعرلا عطق لخب وه امك فدصلا قحس نإو «حلملا عم قرحأ ام

 «لاحكألا يف عقو همحلب فدص لك ةقارح لسغ اذإ : (0هنلد: هدعدم5) نيعلا ءاضعأ

 نارطقب طلخو قيتعلا سليطلاب فورعملا محل قرحأ اذإو «ةواشغلاو ضايبلاو نفجلا ظلغ باذأف
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 رعشلا قزلت هنم يّربلا ىلع نوكت يتلا ةجوزللاو «تبني رعشلا عدي مل نفجلا ىلع رطقو قحسو
 را كم ةهبجلا اهب تيلط نإ لبق تركذ يتلا نوزلحلا ةجوزلو .نفجلا ىلع بلقنملا

 .ًاضيأ رعشلا قزلتو نيعلا ىلإ ةّبصنملا

 ريق كاسل وحلو .ةدعملل دّيج سفورفب فورعملا فدصلا محل : ءاذغلا ءاضعأ

 دّمض اذإو «لاحطلا لازأ لخب برش اذإ ريفرفلا فدص . ةدعملا عجو نكست ةيوشم الو ةخوبطم
 يّربلا فدصلاو «هتاذ نم طقسي ىتح كرتي نأ يغبنيو «هطحي ىتح قرافي مل فدصلاب ءاقستسالا
 هفيفجت ةدشل كلذ يف ّيوق

 فدصلا محلو .«ةعيبطلا نّيلي ال يريفرفلا محل : (8:هرءاممب هءودص5) ضفنلا ءاضعأ

 فدصلا راغص قرم كلذكو «هقرم ًاصوصخ نطبلا نّيل  ًايرط ناك اذإ - سيبلاط ماشلاب ىمسملا
 رطعلا روخبو ةميشملا جرخي روخبلا اذهو عفن محرلا قانتخا تاوذ هب رخب اذإ ريفرفلا فدصو
 نيعورصملا هّبنيو ؛محرلا قانتخا نم عفني ًاضيأ لحاسلا ىلع يذلا يمزلقلا يلبابلاو «ةحئارلا

 ليحوفب فورعملاو :لاق .الامتحا ثمطلا ٌردي فدصلاو . هتحئار يف ةيرتسديبدنج هيفو ءًاضيأ
  ءاعمألا يف ةثداحلا حورقلا نم عفن ضيبأ لفلفو رضخأ صفع هدامرب طلخو ءوه امك قرح اذإ
 ءزج «لفلف نآزج صفعو ةعبرأ فدصلا دامر نزولاو ءًاميظع ًاعفن  دسفت ملو ةّيرط تماد ام

 . بارشلا يف ىقسيو ماعطلا ىلع ردي
 .بلكلا بّلكلا ةضع نم همحل عفني : ( 1ع م015025) مومسلا

 7 هد تو

 . بلكلا بلكلا ةضع نم همحل عفني :مومسلا

 . بشخلا ليلقلا يفاصلا يبرعلا هدوجأ :رايتخالا

 . ًادج ةراح اهلك غومصلا عاونأ : عبطلا

 يف عقي كلذلو ءًادج ىوقأ ايقاقألا غمصو.«ةيوقتو فيفجت عم ٌرغمو ضباق :صاوخلا
 . تاقايرتلا

 «ةئرلا حورق ررض عفديو ءراحلا لاعسلا نّيلي : (0:عدصو هام ل650 ردصلا ءاضعأ
 . توصلا يمصيو

 .ةدعملا يومي : ءاذغلا ءاضعأ

 : نوباص

 . نفعم حّرقُم : صاوخلا

 . ماخلا لُهَسُيو جنل وَلا 0 : (8>تءاممص ههعدصمك) ضفنلا ءاضعأ

 صحناة)2١ .

 . طلخلا ءيدر ءالج فقجم :صاوخلا

 .نوحطملا كمسلا :ةاتحصلا ()
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 . ةكحلاو برجلا ثروي : (1طع ؟هانصلك ةصل غطع ان1625) حورقلاو حارجلا

 . يمغلبلا كرولا عج و نم عفني : (106 زدذدا5)لصافملا تالآ

 .اهداسفو ةدعملا نم نئاكلا رخبلا ليزي : ةنيزلا

 .اهفمجيو ةدعملا ةبوطر ولجي : ءاذغلا ءاضعأ
 230 و

 ديرن امنإو «ءاحلا لصف ىف هيف انملكت دقف ربونصلا ٌبح اًمأف «ةفورعم ةرجش :ةيهاملا

 .ربونصلا ةرجش ءازجأ رئاس يف ملكتن نأ نآلا

 . فعضأ يفوف ىّمسملا ءاحلو «ىوقأ رابكلا ءاحل ةّرق : عبطلا
 .اعطق حيرارذلا ةوق يف هيف يذلا دودلاو «ريثك بل هئاحل يف :صاوخلا

 ةوق هيفو «ةيفرحلا حوزرفلا نم عش واحلا ا ا ل

 عفان هئاحل رورذو ءاداّمض هيلع عضو اذإ جحسلا يفشي ؛ب نأ غلبي ام ضبقلا نم هئاحل يفو .ةلمدم

 . لمديو «ةبرضلا عقاومل هؤاحل حلصيو ءارورذ تاحارجلل هقرو قزليو «راحلا ءاملا قارحإ نم

 . بطرأ هنأل كلذل حلصأ هقروو

 ةقفالسو ًأريثك ًامغلب بلجيف هرشق خيبطب رغرغي : (0عوصق هؤ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 امغلب ردحأ هب رغرغتو ّلخ اهيف لعج اذإف ؛نانسألا عجول اهب ضمضمت اذإ ةحلاص لخلاب هئاحل

 . اريثك

 قاملا لكأتلو رافشألا راثتنا نم عفان هناخد : (0هادا3ع ه:عدم5) نيعلا ءاضعأ

 . قيتعلا لاعسلا نم هّبح عفني : (0عوصق ه؟ طع هطء5) ردصلا ءاضعأ

 . دبكلا عجو نم عفن برش اذإ هقروو هرشق : ءاذغلا ءاضعأ

 ردي ءالطلاب ءاثقلا رزب عم هرزبو «نطبلا سبحي هّبح : (8::هءامص هءعوم5) ضفنلا ءاضعأ

 : اضيأ ةطلا نييك ةداحلو «ةناثملاو ىلكلا حورق عفنيو

 : ميراردلا عبط يف وه ربونصلا يف ذ يذلا رضخألا دودلا : (756 مهلؤهدق) مومسلا

 . ربص

 . يناجنمس هنمو «يبرع هنمو «يرطوقسأ هنم «ةرقشو ةرمح نيب ةدماج ةراصع :ةيهاملا

 . كلذك سيلو «نسارلا تابنك هتابن نإ :موق لاق

 «كّرفتم ءصاّصب ءٌّرملاك هتحئارو «نارفعزلا ءامك هؤامو «.يرطوقسألا هدوجأ :رايتخالا

 «بلصأو هنم جزلأو «صيصبلاو ةنازرلاو ةرفصلا يف هنود يبرعلاو «ىصحلا نم يقن

 نوكي ربصلا قتع اذإو ؛هل صيصب ال «ةرفصلا ليلق رمغ «ةحئارلا نتنم ءيدر يناجنمسلاو
 .دوسأ

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 1951.
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 . كلذك سيلو ةثلاثلا يف سباي راح :ليقو اهيف سباي ةيناثلا ىلإ راح : عبطلا
 هيفو .عذل الب فّمجم عفانملا ريثك يدنهلاو «ةمونم نادبألل ةفّمجم ةضباق هتّوق : صاوخلا

 .ةئيدرلا تاحارجلا عذلي ال نأ هعذل ةلق نمو « ريسي ضبق

 رعشلا ىلع بارشلابو «حّرقتملا سحادلا لمديو ةبرضلا راثآ ىلع لسعلاب :ةئيزلا
 ظ . هطقاست عنميف «طقاستملا

 ةصاخو ءريكاذملاو ربدلا ماروأ عفني : ([طع وبءالتم عد ةصل طع مانكن1ع5) روثبلاو ماروألا
 . لسعلا وأ بارشلاب ناك اذإ ناسللا يتبنج نع يتلا لضعلا ماروأ

 «لامدنإلا ةرسعلا حورقلل حلاص. :(06 ىبماتهلك همم طع نلءعق5) حو رقلاو حا رجلا
 .ريصاونلاو مفلاو فنألاو ريكاذملاو ربدلا يف اصوصخو

 ظ . لصافملا عاج وأ نم عفني : ([طءزداهاق) لصافملا تالآ

 ىلط اذإو «سأرلا يف يتلا ةيوارفصلا لوضفلا يّقني : (0:عوصك ه, اطع طعقل) سأرلا ءاضعأ
 نم وهو .مفلاو فنألا حورق نم عفنيو فأربأو عادصلا نم عفن درولا نهدب غدصلاو ةهبجلا ىلع
 يف .لسعلاو بارشلاب ءالط ناسللا ّيبنج يف يتلا لضعلا ماروأو نذألا ضر نم ةعفانلا ةيودألا
 لقعلا يّكذي يسرافلا ربصلاو .ايلوخيلاملا نم عفنيو «ءادوسلا لّهسي ربصلا نأ ميدقلا بطلا
 .داؤفلا لخسفو

 ؛«قاملا ةكح نمو اهعاجوأو اهبرجو نيعلا حورف نم عمني : (0هنادع هءعدم5) نيعلا ءاضعأ

 .اهتيوطر ففجيو

 ناتقعلم هنم برش اذإ ةدعملا يف يتلا ةيمغلبلاو ةيوارفصلا لوضفلا يّقني :ءاذغلا ءاضعأ
 نم ةاهللا يف نئاكلا باهتلالاو ةقرحلا حاصيو .ةدسافلاو ةلطابلا ةوهشلا ٌدريو ءرتاف وأ دراب ءامب
 الو نطبلا لّهسيف «هناحلصمب ةطولخم تاّبح ةيشعو ًةركب هنم لوانتي دقو ؛ةدعملا ءارفص ةرارح
 ءدبكلاب ٌرضي هنكل ءدبكلا ددس حتفيو «دحاو موي يف ةدعملا عاجوأ نم عفني امبرو «ماعطلا دسفي
 . هلاهسإب ناقريلا ليزيو

 ثالثو «.لهسي راح ءامب هنم فصنو ىمخ رد : (1801121] 018385) ضفنلا ءاضعأ

 عم عقو اذإو «ءارفصو ًامغلب لهسي لسعلا ءامب نايمخرد لدتعملاو «ةلماك ةيقئت يّقني تايمخرد
 عفنأ هنكل ءًالاهسإ فعضأ لوسغملاو ؛ةدعملل لّهسم حلصأ وهو ؛ةدعملل اهررض عفد ةلّهسملا
 ةوق نأ ىلع .هاقلي ام جرخي لب .ًابذج لهسي ال داكي ىتح هتّوق صقني لسعلاب هطلخ ةدعملل
 لهسأو صغمأو بركأ يبرعلا برش اذإو «دبكلا زواجي ال لب «ةدعملا ىلإ ذفنت ال هنم فرصلا
 لهسأ امبرف ءرطخ دربلا مايأ يف ربصلا يقسو .نيمويو موي ىلإ ةدعملا تاقافص يف هتوف تيقبو
 مدلا عطقيو ةدعقملا قاقشو ةتبانلا ريساوبلا ىلع ولحلا بارشلاب لعجي دقو ءربصلا ناك فيك أمد
 . لسعلاو بارشلاب ءالط ركذلاو ربدلا ماروأ يفشيو اهنم لئاسلا

 . امد لّهسي نأ فيخ دربلا مايأ يف يقس اذإ :مومسلا
 . ضضح هالثم هلدب :لادبألا

 ١4م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 :فوص

 . دئازلا محللاو حورقلل عفان قرحملا فوصلا : (156 :هاتصلك ةهل اع ن16625) حورقلاو حارجلا

 :لوغارغص

 . ةيجنرفإلاب اذه همسأ رئاط :ةيهاملا

 .ةاصحلا تن اليلق ًاليلق هفوج نم برش اذإ هنإ لاقي : صاوخلا

 :ديدحلا أدص

 . ضبقو ديربت هيف : صاوخلا
 . ءاسنلا ف زن نم عفني : (126112197 01عهتقق) ضفنلا ءاضعأ

 ظ :رصرص
 . ددجلا وهو

 ىف رطقو خبط مث هيف سرم وأ تيزلا ىف خبط اذإ : (02عدم5 هز طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 .اهنايرضو اهعجو بهذأ نذألا
1 00 

 يف مالكلا رخآ اذهف .ءاخلا لصف يف هنّيبنو مالكلا رخؤن نحنو فالخلا وه :ةيهاملا

 .اددع رشع دحأ ةيودألا نم انركذ ام ةلمجو «داصلا فرح

 فاقلا فرح يف : رشع عساتلا لصفلا

 : لَْترَ
 هنكل «نيمسايلا هبشي وهو «تابنلا كلا ل «نيصلا دح ىف تابن :ةيهاملا

 . مطبلا كلع ةوق يف هكلعو ءاداوس دَِشأَو لوطأو نوتيزلا ىونك هركذو «دوسأ

 . ةحئارلا يكذلا بذعلا فاجلا ىونلاب هيبشلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةهكنلا بّيطي : ةنيزلا

 . الحكو ًالكأ ةواشغلا عفنيو رصبلا ّدحي : (00دا2+ هءوهه5) نيعلا ءاضعأ

 .نايثغلاو ءيقلا نم عفنيو ءدبكلاو ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . ")ةلئاق

 بح نع كّرفتي دوسأ «ةريغصلا ةزوجلا لثم رابكلاو .راغص اهنمو «رابك اهنم :ةيهاملا

(010) 

(00 

 يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب بفسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجأري

 . فالخ :ةدام . .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . . تاوريبآ ءملقلا راد «ينامكرتلا

 يلع نب رمع نب فسوي رمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : : عجاري .ليهلا وأ لاهلا يه :ةلقاق

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . .كتتوريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر نبا
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 ظ ات ل ا . ةيرطع هيف ! «ةبابكلاك ناسللا وذحي ضيبأ

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . هسفن عمقلا ًاصوصخو هال اصوصخو ١ ضبق نيخستلا عم هيف : صاوخلا

 .ةدعملا يّوقيو «نينامرلا ءامو ىكطضُملا ءام عم نايثغلاو ءيقلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 بيطلا ةفرق
 هلاعفأ يف فعضأ وهف لفنرقلا معط هلو «ةفرقلا نول يف ظالغ روشق لفنرقلا ةفرق :ةيهاملا

 . لفنرقلا نم
 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 : ينيصرادلا ةفرق

 0 بلا «ينيصرادلا نم اهنإ لامي :ةيهاملا
 ءتّفتلا عيرس هنمو «ضييبأ هنمو ءططخم وه ام هنمو ءبلصب سيل ام هنمو «ينيصرادلاك
 . ينيصرادلا نم فعضأ

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 :انامدرق

 دنهلا دالبب ًاضيأ نوكي دقو ءانيعامق اهل لاقي يتلا دالبلاو ةينيمرأب تبنت ةرجش : : ةيهاملا

 .دالبلا نم كلذ ريغ يف نوكي دقو ءتابنلا كلذ نم ذخؤت انامدرقلاو ؛برعلا دالبو
 ًاتلتمم ٌضرلا رسع هنم ناك امو «ةينيمرأو دنهلا دالب نم هب ىتؤي ام هدوجأ :رايتخالا

 همعط «ةحئارلا عطاس هنم ناك ام كلذكو «لوذرم دودرم وهف ءاذه فالخب ناك امو ءأّمضنم
 .ةرارم نم ءيش عم فيرح

 . ةئلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةنطابلا ءاضعألا ةيوقت هتيصاخو «ةبيذم ةّوق هيفو «ةرّمحم ةنخسم هتّوق : صاوخلا
 . لخلاب ءالط ءابوقلاو برجلا نم عفان وه : (156 نلهع55) حورقلا

 يتليلا نيداررلا وودي «بصعلا ضارمأ نم عفني : ([15ءزماها5) لصافملا تالآ

 . لضعلا ضرو جلافلا نم عفنيو
 . ءاملا يف اير عرصلا نم عقني : (0:عدصق ه[ اع 5680) سأرلا ءاضعأ

 . لاعسلل نكسم ردصلل ّقنم : (0عدص5 ه6 طع هطعذا) ردصلا ءاضعأ

 بارشلابو ؛« عرقلا ٌبحو ناديدلا نمو صغملا نم عفني : ( 5: عادم هدعدص5) ضفنلا ءاضعأ

 لتقي هناخدو «ةاصحلل راغلا لصأ رشق عم يمخرد هنم ىقسيو «لوبلا رسعو ىلكلا عجول
 . نينجلا

 . شوهنلا رئاسو برقعلا غدل نم عفني : (126 م015085) مومسلا

 ذأ وأ لمرح هلدب :لادبألا
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 هنمو .باشنلا هنم لمعي يذلا وهو ءتّمصملا هنم ؛«ةريثك عاونأ ىلع بصقلا :ةيهاملا

 وه ام هنمو 0 .دقعلا ريثك ء«مرجلا ظيلغ هنمو .تايانلا نسلأ هنم يذلا وهو « ىثنألا

 لجو . . ضيبأ هنول ءوه ام ةقرلا ىلإ يخابسلا هنمو . راهنألا ئطاوش ىلع تبني فّوجم ظيلغ

 لاوط أدج ظيلغ هنمو . رصحلا هنم لمعي ةقرلا ةياغ يف فّوجم قاقر هنمو . هلصأ فرعي سانلا

 حمرلا هنم لمعي دنهلا نم هب ىتؤي رسكملا ديدش

 .راح هدامرو ءديربتلا ديدش : عبطلا

 كوشلاو يلسلا بذجيو ءأضيأ هقرو يفو «ةّدح الب ريسي ءالج هلصأ يف :صاوخلا
 . ًاداّمض محللا قمع نم باشنلاو بصقلا اياظشو

 عم هلصأو خاسوألا ولجي هلصأو هروشقو «بلعغلا ءاد نم عفان هلصأو هروشق :ةنيزلا

 . يلسلا بذجي يّربلا لصبلا

 ةرمجلا ىلع بطرلا هقرو لعجي : (156 57ءالتهوك ةصل طع مادقهد1ه5) روثبلاو ما روألا

 0 .عفنيف ةراحلا ماروألاو

 . بصعلا لاتفنا نكسي :(16زهذه:5) لصافملا تالآ

 ملف جحلو ممصلا ثدحأ نذألا يف يف ع و اذإ هرهز : (0,عهصت ه,(طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 سأرلا يف ءابوقلاو ةفعسلا نم عفان قرحملا بصقلاو «جرخي

 . ثمطلاو ل وبلا ردي : (0عدصت5 ه, ؛طء ط620) ضفنلا ءاضعأ

 . برقعلا غدل نم عفني : (1طع ممتكهمق) مومسلا

 :ةريرذلا بصق

 .دنهلا دالب يف تبني ةريرذلا بصق : ةيهاملا

 «ةريثك اياظش ىلإ مشهتي مشه اذإ ءدقعلا براقتم يتوقاي هنول هنم ناك ام هدوجأ :رايتخالا

 هيف «ضباق «غضم اذإ - «توبكنعلا جسنب هيبش ءوه ام ضايبلا ىلإ هنول ءيش نم ىألم هتبوبنأ

 . ضايبلاو ةرفصلا ىلإ رطع هقوحسمو «ةفارح نم ءيش

  .ةيناثلا ىلإ سباي راح :عبطلا

 اتنسح ةيئاوهو ةّيضرأ هرهوج يفو «هتفارح عم ريسي ضبق هيفو .فطلم :صاوخلا

 . هيوافألا عيمج يف امك فيطل رهوج هيفو ءرثكأ هفيفجتو «لادتعالا ىلإ جزامتلا

 . تيملا مدلا ةدومك نم عفني :ةئيزلا
 .ماروألا للحي : (1طع 5؟ءالتصعو) ماروألا

 . لضعلا خدش نم عفني :(16زهذدا5) لصافملا تالآ

 . رصبلا ولجي : (0هناذع هءعوصق) نيعلا ءاضعأ

 «هدحو لاعسلا نم عقتيف قلحلا يف عمق يف هب رخبي : (07عذهق هأ طع هطوون) ردصلا ءاضعأ
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 نم عفان وهو .ءسفركلا رزبو لسعلا عم ةدعملاو دبكلا مرو نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 :ديحلاا

 .«لوبلا نم ريطقتللو ءىلكلل عفان نسفوكلا رزب عم وه : (18016181] 01885) ضفنلا ءاضعأ

 ماروأل سفركلا رزبو «لسعلا عم برشيو «هيف ًاسولجو ًابرش محرلا عجو نم هخيبط عفنيو
 : محعولا

 : نويروطنق

 اقول ةيبرعلاب ىمسيو «يمورلا يرادلا هنإ لوقي نم سانلا نم :«سوديروقسيد) :ةيهاملا

0 
 نم رثكأ هلوط قاس هلو «يلبجلا جنتوفلا وهو «نوقيرافويه هبشي وهو «حئاطبلاو هايملا دنع تبني
 ىلإ راغص قروو «سدمحل هل لاقي يذلا تابنلا رهزب هيبش «ةيريفرفلا نؤل ىلإ رمحأ رهزو ءربش
 رم تابنلا اذه معطو . هب عفتني ال ريغص لصأو ةطنحلاب هيبش رمثو .«باذسلا قرو هبشي لوطلا

 مردف يف معصوب لاا مايأ ةسمخ عقني نأ دعب ًارمثم ًالماح ًارجش تابنلا اذه جرختسيو ءأدج

 نأ ىلإ ةنيل رانب خبطيو ءىمصيو ءردقلا ىلإ يفص ام داعيو «لفثلاب ىمريو ءءاملا نم هيلع لعجيو
 هقديو هرزبو  رضخأ يرط وهو  تابنلا اذه ذخأي نم سانلا نمو . لسعلا ماوق يف ريصيو دقعني
 ..طلتخي ىتح فيظن دوعب هكّرحيو « سمشلا يف هعضيو « فزخ ءانإ يف اهعدويو .هتراصع جرخيو

 تاراصعلا عنمي ىدنلا نأل .«لطلاو ىدنلا نم ليللاب هضبقيو .ةمامقلا هبش اهقوف وفطي ءام اهب

 اهتراصع جرختستف ةسباي ريقاقعلاو لوصألا نم تناك ام امأف ءدمجت وأ نخئت نأ نم تابوطرلاو
 هنإف «يرطلا تابنلاو ابطر روشقلاو لوصألا نم ناك امو ءانايطنجلا خيبط يف انركذ يذلا خبطلاب

 ريبك هنمو «ريغص هنم «نابرض وه ةلمجلابو .انفصو امك كّرحيو ءسمشلا يف عضويو رصعي
 . قاروأ تاذ ةشيشح يهو ؛«مورلا دالببو «سراف دالبب نوكي دقو . عيبرلا رخآ يف ناتبني

 .ناسللا وذحي يذلا ةرفصلا ىلإ لئاملا ريغصلا قيقدلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 نإ لاقيو .عذل الب فيفجتو ةوالح ليلقو ةفارحو ضبقو ءالج هيف : :صاوخلاو لاعفألا

 .هعمج عطقملا محللا عم خبط
 حورقلا متخي حيو «ةيرطلا تاحارجلا يقني : (1طع تتهانتصلك 350 ؟طع انله615) حورقلاو حارجلا

 ألمي دقو «ةئيدرلا تاحارجلاو ةقيمعلا حورقلاو ريصاونلا لمديف مهارملا يف عقي هسبايو ةقيتعلا

 . هحِلْضُيف ٌدشيو ًانويروطنق روصانلا

 دق ةصاخ قيقدلاو ءاهيف حيقلاو لضعلا يف خسفلا نم عفني :(16زهفه05) لصافملا تالآ
 عيمجل عفنأ قيقدلا لب ٠ ءاهضرو بصعلا عاجوأ نمو اسنلا قرع نم هنم ةذختملا ةنقحلا عفنت

 .هب عفتتيف كلذل ءاملا عم هدامرب نونقحي دقو ءهعفن مت مدلا نم ًائيش لهسأ اذإف «كلذ

 لانسان ىقراعلا ضايبلل ةعفان لسعلا عم قيقرلا ةراصع : (0 د12: 018255) نيعلا ءاضعأ

 .نيعلا يف ةحرقلا
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 رسع نم هقيقدو هظيلغ عفني رو هضبقل مدلا ثفن عفني : : (0:عدهق ه( طع ءطعدا) ردصلا ءاضعأ

 . مدلا ثفنو درابلا بنجلا تاذل بارشلا يف نيمهرد نزو هنم ىقسيو « سفنلا

 .لاحطلا ةبالصو دبكلا ددس نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 رديو «ناديدلا لتقيو «نينجلا جرخيو «ثمطلا ردي : (15:016غ359 0ه1عقه8) ضفنلا ءاضعأ

 دق ريغصلاو . جناوفلا نم عبو «محرلا عاجوأو «صغملل نيمهرد نزو هنم ىقسيو لولا

 5 ًاصوصخ أمد لهسأ هطرقأ اذإو «هاقسيو ءارفصلا ماخلاو مغلبلا عم هخيبط لهسي

 0 . نيمهرد مومحملل ةبرشلاو «تاّيمحلل عفان : (126 (2765) تايّمحلا

 ظ .20(2-ق

 قرعلا هنوّمسي دجن لهأو ءزاجحلا لهأ دنع بسقلا وهو «لافدألا رمت :ةيهاملا

 .موسريلاو
 . ةيناثلا ةجردلا يف راح هنأ ليقو «سباي ّرحلا لدتعم : عبطلا

 . ضبق هيف : صاوخلا

 : عبطلا سبحي : (31[1016)] 01عة55) ضفنلا ءاضعأ

 .ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ
 ظ ظ : "”جطرق ظ

 وهو «سلوطيرطأ يّربلا يّمسي نم سانلا نمو .يّربو «يناتسب «نافنص وه :ةيهاملا

 امنإ اهقروو «ريثكب يناتسبلا مطرقلا قرو نم ًاقرو لوطأ اهنأ الإ يناتسبلا مطرقلاب ةهيبش ةكوش

 اذإو «هب عفتني ال قيقر نعد رفصأ رهز اهلو «دّرجم بيضقلا يقابو «بيضقلا فرط يف تبني

 . عفان وهف اهرمث وأ اهقرو قحس

 يف سباي ىلوألا يف راح فورعملاو ؛ةثلاثلا يف سباي هيناكلا يف راح هني يذلا : عبطلا

 . ةيناثلا

 «دقاه ديو قبلا ندعي ادم توفت «فعضأ هنأ الإ ةرجنألا نهد نم هنهد برقي : صاوخلا

 معزو «ةلقلا ديدش هؤاذغو «لئاسلا نبللا دّمجيو «دماجلا نبللا لثحي هنأ «حيسملا معز دقو

 داع اهحرط وه اذإو .اعجو دجي مل هعم عوسلملا قا اين انا ا ع

 حرا دل
 . توصلا يمصي دو ردصلا يني : (0عهصق ه2 طع هطعد) ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا يف نبللا نبجي وهو «ةدعملا ءيدر : ءاذغلا ءاضعأ

 نيتب طلخ اذإ 0 رتحملا مغلبلا لهسيو جنل وقلا نم عفني : (15::هءاقتز ه؟ءعدصت) ضفنلا ءاضعأ

 .قارعلا يف نوكي رمت مسا :بسق )١(

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : : عجأري 6

 ١99١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 يف هّبح ّبل لعجي نأب هب لهستسي دقو «نطبلا قلطي هنم يناتسبلا نهدو .هابلا عفنيو «لسع وأ
 هّبل نم ذخأ اذإو «تايمخرد ةعبرأ هنم ةبرشلاو ء«ٌٍبح لسعلاو زوللا نمو هنم ذخّني وأ «قرملا
 يمخرد دحاو لك نم نورطنلاو نوسينألا نمو «تاسولوأ ثالث ّرملا زوللا نمو طسقلا نمو
 «كلذل فطان هنم ذخّتي دقو «ةيئاملا لهسأ ناتزوجو «ةزوج هنم ذخؤيف .«لسعلاو سبايلا نيتلاب

 لبق قيرافتلا ىلع هنم ذخؤيف ًافطان لمعيو خوبطم لسعو نوسينأو رّشقم زولب طلخي نأ هتفصو
 مهارد ةرشع عم راح ءام نم لطر يف ًاسومغم ًامهرد نورشع ّيرطلا هبل نم برشي دقو ءءاشعلا
 . .مغلبلا لهسيف ًاقوحسم ضيبأ ًاذيناف

 ةعسلل بارشب يقسأ اذا امهعومجم وأ هترمث وأ يّربلا قرو عفني : (1ط6 مدذوهه5) مومسلا

 .ًاعجو دجي مل هترمث وأ يّربلا همف يف كسمأ نإ عوذلملا نأ سانلا ضعب ىعدي دقو «برقعلا
 . عجولا ذاع هسفن نع هنابأ اذإو

 : نارطق

 نهد هنم نوكيو «تفزلا ناخدك هناخد ةّوق «نيبرشلا ىمست ةرجش ةراصع وه :ةيهاملا

 .تفزلاب زّيمي امك فوصلاب هنم زيمي

 .ةعبارلا يف سباي راح : عبطلا

 .يوكيو رّمحيو تيملا ةثج ظفحي :صاوخلا
 . يشاوملا يف ىتح امهلتقيو نابيصلاو لمقلا نم عفني : ةنيزلا
 ىتح بْرَجلا نم عفنيو وخرلا محللا يومي : (156 هدتهلد ةسم طع انلعع5) حورقلاو حارجلا

 .لامجلاو بالكلاو عبرألا تاوذ هنهد ًاصوصخو ؛ناويحلا برج
 ءاود وهو امهيف حيقلاو مدلا عامتجاو لضعلا خدش نم عفني : ([ءزهادا5) لصافملا تالآ

 .ًاحوطلو ًاقوعل يلاودلاو ليفلا ءادل
 سأرلل ءالط درابلا عادصلا نيكست يف ءيش مظعأ وه : (0:عوصك هك طع 2ع20) سأرلا ءاضعأ

 رطقيو ءٌّيودلاو نينطلل افوزلا ءام عم امهيف رطقيو «نذألا دود لتقيف نذألا يف رطقيو «نارطقلاب
 . ةلكأتملا نانسألا عفنيو اهعجو نكسيف «ةعجولا ّنسلل ًاضيأ افوزلا ءام عم

 . نيعلا يف حو رملا راثآ ولجيو رصبلا دحي : (06د135 0183585) نيعلا ءاضعأ

 قعل عفنيو ءامهعجوو نيتزولل قلحلا ىلع ىلطي : (01عوه5 ه4 اطع «8651) ردصلا ءاضعأ

 .قيتعلا لاعسلا نم عفنيو ءاهئربيو ةئرلا حورقل هنم فصنو ةيقوأ
 .ةدعملل ةئيدر هترجش ةرمث : ءاذغلا ءاضعأ

 لتقيف هه ةتقح آض وصخو ءاعمألا يف دودلا لتقي : (18::ه2ءاق5ال 018325) ضفنلا ءاضعأ

 عنم عامجلا لبق ركذلا هب خطل اذإو «ينملا دسفيو نينجلا لتقيو ثمطلا ٌرديو دودلا عيمج
 .لوبلا ريطقت نم عفنيو «نينجلا بذجي نقح اذإو «لبحلا

 ىقسيو .ءالطلاب يفشيف نرقلا تاذ ةيحلا ةشهن ىلع هب دمضي : (186 2015085) مومسلا

 . ماوهلا اهبرقت الف ءاضعألا هب حسمتو «لبإلا محش يف باذيو ءرحبلا بنرأ يقسل ءالطلاب
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 رطع فيفخ ضيبأ وهو يبرع اهدحأ «فانصأ ةثالث طسقلا :«سوديروقسيد» : ةيهاملا

 وهو ءايروس دالب نم يتأي ثلاثلاو .ءاثقلا لثم فيفخ دوسأ يدنه يناثلاو «ةرفصلا ىلإ لئام

 ةحئار هتحئار ام نودلا فانصألا هذه نمو «ةعطاس ةحئار هل لاقي يذلا بشخلا نول هنولو «لتقي

 دقو «ةعطاس ةحئار هلو «رامسملا هبشي فانصألا هذه نم يماشلاو .داوسلا ىلإ وهو ءربصلا

 .ناسللا وذحي ال نسارلا نأل «هتئيه هب ةفّرعملاو ةبلصلا نسارلا لوصأب دّيجلا طسقلا ٌشْغُي

 . يدنه هنأ نظي معطلا ّرم فنص فانصألا هذه نمو «ةعطاسب الو ةيوقب هتحئار تسيلو

 يذحيو عذلي «مهز الو لكأتم ريغ ئلتمملا ثيدحلا ضيبألا يبرعلا هدوجأ :رايتخالا

 .رشقلا قيقرلا يرحبلا هدوجأو «يماشلا دوسألاو ,فيفخلا دوسألا يدنهلا مث «ناسللا

 . ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : عبطلا

 جاتحي وضع لكل عفان وهو «حّرقي هنإ ىتح ةرارحو ةفيرح ًادج ةّرم ةيفيك هيف : صاوخلا

 . هقمع نم طلخلا هنم بذتجيو نخسي نأ

 . لسعو ءامب ًاخوطل دلجلا نم فلكلا ولجي :ةئيزلا

 حورملا تن كيم ةنكلو ّرملاو «حيرقت هيف :(12 8 5 طع ن1عع75) حورقلاو حارجلا

 . ةبطرلا

 ديج « لضعلا خسفو «بصعلاو لضعلا ءاخرتسا نم هقان : (1ء زمزها5) لصافملا تالآ

 .اداّمض اسنلا قرع

 . سغرثيل نم عفني : (07عدهو ه, طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 .ردصلا عاجوأ نم عفتني : (0:عوص5 ه6 1طء هطعدا) ردصلا ءاضعأ

 « نينجلا لتقيو .عمق يف ًاريخبتو ارش ثمطلا ردي : (8:0عءاقتإ ه2عقطق) ضفنلا ءاضعأ

 هنإف ء.محرلا عجول لومح وهو «هابلا ىلع يّوقيو «ناديدلاو رعلا بح حرخيو «لوبلا ٌرديو

 اهنإو ؟بارخب بركات ديطلا كح ؛هخيبط يف ًاسولجو ًابرش درابلا محرلا عجو نم عفني

 . هيف ةخفان ةيلضف ةبوطرل هابلا ىلع يّوقي

 . تيزلاب ًاخوطل ضفانلا نم عفني : (156 1265) تايّمحلا

 بارشب يقس اذإ ءاهريغو ىعفألا ةشهن ءاهلك شوهنلا نم عفني : ([56 مهاعهدق) مومسلا

 . نيتنسفأو

 . هنزو فصن احرق رقاعلا نم هلدب :لادبألا

 : امغموقورق
 . نارفعزلا نهد لفث هنإ ليق : ةيهاملا

 :ةيدلا سفنك نجح اقدح ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يروادتلا : عجاري .يدنهلا تسكلا وهو :طسق )1١(

 .1 0١ ةيناثلا ةعبطلا «ثتوريب ةيملعلا بتكلا راد
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 ءاملا غبص فيد اذإو «هيف ناديع ال يذلا دوسألا نيزرلا ةحئارلا بيطلا هدوجأ :رايتخالا

 .ًايقاب ًاديدش ًاغبص نانسألا غبص ّعِضُم اذإو «نارفعزلا نولب

 . جضنم نخسم : صاوخلا

 .اهتملظل ةبهذم نيعلل ةيلاج هتّوق : (186 >هانهل5 254 طع اناع6:5) نيعلا ءاضعأ

 . لوبلل ردم : (18::ه2عا35 018885) ضفنلا ءاضعأ

 . عورخلا نهد هنإ ليف : ةيهاملا

 ماا يف يتلا حورقلاو برجلل حلصي : (15ع هاتصلك هس طع انلهع15) حورقلاو حارجلا

 ماروأللو .هئالطب ولو محرلا مف مامضنال حلصي : (8:«ه عاد ه:عدمد) ضفنلا ءاضعأ

 . ًادج دّيج وهو نطبلا يف يذلا دودلا جرخُيو «لهسأ برش اذإو «ةدعقملا يف ةراحلا

 : ةتف

 ينعي ايروس دالب يف تبني ءهِلكَش يف انقلا هبشي تابن غمص وه :«سوديروقسيد» :ةيهاملا
 وه ةلمجلابو ءالقابلاو صمحلا قيقدو جنيتارلاب شغي دقو «نويناكم سانلا ضعب هيمسي ماشلا
 .لقثأو فثكأ رخآلاو ءًاضايب ّدشأ نزولا فيفخ يدبز فنص «نافنص

 «بشخلا نم ريثك هيف سيل .ديلاب قدي يذلا ردنكلاب هيبشلا فثكألا امهدوجأ :رايتخالا

 . هتابن رزب نم ءيش هيفو

 . ةثلاثلا يف فمجم ةيناثلا يف راح : عبطلا

 باهلإو نيخست هيفو .محللا دسفي امم وهو «حايرلا شفي ةلطحم ةنّيلم هتّوق :صاوخلا
 . ليلحتو بذجو

 . تايسدعلا عطقي : ةنيزلا

 . ريزانخلا نم عفني :(16 وجب الت 85) ما روألا

 . لخلاب ةّينبللا حورقلا ىلع ىلطي :(156 نلءع:5) حورقلا

 . لضعلا جلشت نمو زازكلا نمو ءايعإلا نم عني : (1طع زماطأ5) لصافملا تالآ

 عورصملا همش اذإف .عرصلا نمو عادصلا نم عفني : (01عوم5 ه6 طع 56240) سأرلا ءاضعأ

 عاجألا نم عفنيو «لاحلا يف ةلكأتملا ّنسلاو سرضلا عجو نم عفنيو ءردسلا نم عفنيو «شعتنا
 رّتفو نسوسلا نهد يف لعج اذإ كلذو .ىذأ الب امهعاجوأو امهماروأ للحيو «نذألا يف ةدرابلا
 نلف

 . نمزملا لاعسلاو وبرلا نم عفني : (0:عدهم ه1 طع ءطعدا) ردصلا ءاضعأ

 ال وهج اهطقسيو ةئجألا جرخيو .ةّوقب ثمطلا ردي : (8:هرءءاقم/ 01عههق) ضفنلا ءاضعأ

 . لوبلا رسع ليزيو «بارشلاب ًايقس محرلا قانتخا نم عفنيو
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 مومسلو « بارشب يقس اذإ ماهسلا هاقسي يذلا مومسلا قايرت وه : (16 م0150ه8) مومسلا

 عم هب ب خطلت اذإو .حسمتملا نبرقي مل هب حسمت د اذإو .ماوهلا درطي هناخدو «براقعلاو تاّيحلا

 . جنيبكسلا ةمواقم نود ٌمس لك مواقي وهو «ماوهلا نم هبحاص برقي ام [لتق] تيزو نويلودنقس
 . جنيبكسلا هلدب :لادبألا

 :ليبثق
 . سرولا ةرمح نود ةرمح اهولعت ةيلمر روزب وه :ةيهاملا
 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ديدش ضبق هيف : «هيوسام نبا» لاق : صاوخلا

 اميف 2 0956 هجرخيو .عرقلا ب بحو ناديدلا لتقي : (8:همءاقمل 0 ضفنلا ءاضعأ

 . لاقي

 :دوهيلا رفق

 ةنيدمو «نوليص ةنيدمو [ةيقيرفأ] دالبب نوكي دق ءرفقلا نإ :«سوديروقسيد» :ةيهاملا
 .نويعلا هايم ىلع وفطي ام هنمو «لابجلا ضعب نم عبني ام هنم .ةيلقص دالبب نوكي دقو «شيرقأ

 طلخي تفزب شغي هنأل «ءيدرف خسولا هنم دوسألا امأو .تيزلا لدب جارسلا يف سانلا هلمعتسي

 . ةفيفخ دوس عطق وهو .كّرفتم هنكل راقلا معط هنم جرخ غضم اذإ كلذو هب

 . ءيدرف خسولا دوسألا امأو «نيزرلا ّيوقلا صاّصبلا يريفرفلا هدوجأ :رايتخالا

 .اهيلإ سباي ةئلاثلا يف راح : عبطلا

 نطبلا يف دماجلا مدلا بّوذيو ءاضعألا يّوقي وهو «تفزلا ةّوق نم ةبيرق هتّوق :صاوخلا

 . برش اذإ
 . ًاخوطل رافظألا ضايب نم عفني : ةنيزلا

 . ريزانخلا جضني : (16 5«ءالندعد همه ؛طع مدكهدلعد) روثبلاو ماروألا

 تاحارجلا مّروت ىلعو يباوقلا ىلع ىلطي : (16 هدتصقك ةه4 (طع نله6:5) حورقلاو حارجلا

 .اسنلا قرعل ىلطيو برشيو ١ سرقنلل دامض وه : (18ءزهذها5) لصافملا تالآ

 ثفلا ىلع نيعيو «ةئرلا حورق نمو لاعسلا نم عفني : (0عقسك 0, طع هطع5أ) ردصلا ءاضعأ

 . قانخلا نمو نيتزوللا ماروأ نم عفنيو ردصلا نم ةّدملا جرخيو

 | عفت هناخد و 505 اذإو «مح رلا ةبالص نم عمني : (8:هرعاممب هءودمك) ضفنلا ءاضعأ

 .ايراطنسود نم عفن ريعشلا ءام عم هب نقتحا اذإو .هعاجوأو محرلا ءوتن نم ئ

 : بهذلا ايميلق

 ظلغأ يحئافصلاو «يرطلا «نوللا يدامرلا : يدوقتعلا يبهذلا هلضفأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سبي ىلإ لدتعم : عبطلا
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 .ءالجو فيفجت هيفو «ةضفلا ايميلق نم فطلأ هلوسغمو وه :صاوخلا

 لكأيو اهخاسوأ يقنيو ا : ( 1ع ؟هاتقلك 350 طع انلتع15) حورقلاو حارجلا

 . ةثيبخلا حورقلا لمديو ةدئازلا اهموحل

 .نيعلا يّوقيو ءاملا ءادتباو نيعلا ضايب نم عفني : (06ان135 018385) نيعلا ءاضعأ

 : ةضفلا ايميلق

 ءاتيشقراملا نمو «ساحنلا نم ْذْحَتُي دقو «ةضفلاو بهذلا نم ايميلقلا ذختي دق :ةيهاملا

 . يحئافص بسري يذلاو «ناخد وأ «كبسلا ولعي لفث وهو

 .دربأو بهذلا ايميلق نم بيرق : عبطلا
 يف حلصأ وهو ؛هنم لوسغملا ًاصوصخو «عذل الب لادتعاب ءالجو فيفجت هيف :صاوخلا

 . محللا ةبلصلا نود ةلدتعملا نادبألا يف هؤالجو هفيفجتو . مهارملا

 ةبطرلاو ةرسعلا حورقلاو برجلا نم عفني : (156 ؟0هاتهلك ةمل طع انأدع:5) حورقلاو حارجلا

 .ًارورذ مهارملا يف
 .277 قلق

 .ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 . قارحإو ضبق هيف «لاكأ ندبلل فّتكم بلصم فمجم : صاوخلا

 . فنألا ريصاوت نم عفني : (1ط6 ؟هاتسلك ةص0 اطع اناءعى5) حو رقلاو حا رحلا

 ءاملا يف ةلولحم ةرطق هنم رطق اذإو «فاعرلا عنمي : (0:عقصو ه, طء ط624) سأرلا ءاضعأ
 قا «ةدرابلا هعاجوأ نم ةعفانلا «نذألل ةيقنملا ةيودألا ةلمج نم وهو «سأرلا يقن فنألا يف

 .نذألا يف يتلا ناديدلا

 . عرقلا ٌبحو ناديدلل لسعب يمخرد هنم ىقسي : (18::ه1أقن 05835) ضفنلا ءاضعأ

 . رطفلا ةرضم عفدي : (156 مملكههك) م ومسلا

 : "9داطقلق

 .ًاراطقلق ليحتسي دق سيدقلق ّنِإ :«سونيلاج» لاق : ةيهاملا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 هنم قرحملاو «فيفجتو ةيومدلا تاناليسلل ضبقو ديدش قارحإ هيف :صاوخلاو لاعفألا

 . ةريثك ةرارح ريثكلا ضبقلا عم هيفو «ًاعذل لقأو ًافيفجت رثكأ

 ءامب يلط اذإ ةرمحلاو ةلمنلا نم عفني : (15ع ة:ءالتص عد هس طع مانكان165) روثبلاو ماروألا

 . ةشيركشخلا ثدحيو «دئازلا محللا قرحيو «ةيعاسلاو ةئيبخلا ىلع ٌرذيو «ةربزكلا

 .رضخألا جازلا وه :دنقلق )١(

 .رفصألا جازلا وه :راطقلق (؟)
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 ماروأ نم نم عفنيو «ةّنللا ماروأ نمو فاعرلا نم عفني : (0عدصق ه/ 06 5620) سأرلا ءاضعأ

 .نافجألا طلخ قيقرتلو ءالجلل لاحكألا يف عقي : (0ءات132 هءقدصق) نيعلا ءاضعأ

 . محرلا نم مدلا فزن عطقي : (8>هءءامص' همعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 : يربانق

 : ىلوألا يف راح : عبطلا

 هنم سبك ام ًةصاخو «ءادوسلا دّلوي :«سلوف» لاق ؛ .عطقم ءالج فيطل ”صاوخلاو لاعنالا ظ

 يف هبهذي ءًاداّمضو الكأ حضولل ءيش عفنأ وه ةقيقحلابو «قهبلاو فلكلا ولجي :ةنيزلا

 . برعلا هفرعت امم اذهو « ةريسي مايأ

 ةثيبخلا 5 نم عفتني هقروب دمضت اذإ : (156 ؟؟هاتصلك ة24 (طع 01665) حورقلاو حارجلا

 . يدثلا يف

 يف ةظيلغلا تابوطرلا نم عفن هب طعتسا اذإ هلصأ : (0عدصم ه/ طع 5طء20)سأرلا ءاضعأ

 . غامدلا

 .اهيقنيو ةئرلا ددس حتفي : (1دمام2 هن ه2ق255) سفنلا ءاضعأ

 .لاحطلاو دبكلا دهدس حّتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 ليزيو 592 دامض وهو «ةعيبطلا قلطي هؤام : (8>:ءاقصب هءعده) ضفنلا ءاضعأ

 . ةظيلغلا تاسوميكلا جرخيو ءمحرلا ةبالص للحيو «صغملا

 . اهلك ماوهلا عسلل داّمض يربانقلا : (15ع مهأ5ههو) مومسلا

 ظ : سوسق
 هفانصأ دحأو «ضباق فيرح هعيمجو ءرمحأو «ضيبأو دوسأ «ةثالث هفانصأ :ةيهاملا

 .لاوحألا ابراقتم امهنإف «هريغ وأ نذأللا وه لصألا يف سوسقلاو «نذاللا ىّمسي د ءيش هنم نوكي

 يف راح هسفن نذآللا ْنكل ءًادراب هسانجأ ضعب يف ناك امبرو «ةرارحلا ىلإ هتعيبط : عبطلا

 . ةيناثلا رخآ

 فورعملا امأو . لقع هرهز يفو «هقرو يف ةصاخو ضبق هيف «بصعلل راض : صاوخلا

 .نّيلمو قورعلا هاوفأل حّتفم نحسم وهف ءنذأللاب هتلمج نم
 ىلع هب يلطو يلاموردأ بارشب نذآللا طلخ اذإو ء«رعشلل ةقلاح لمقلل ةلتاق هتعمد : ةنيزلا

 غلبي ال هنكل ءرعشلا طقاست عنم «ءسالا نهدو ءّرملاو بارشلاب طلخ اذإو ءاهنّسح حورقلا راثآ

 . ليلق هليلحت نأل بلعفلا ءاد لثم عفني نأ

 ء«حورقلا نم ًاريثك عفني بارشلاب هخيبط : (1طغع ؟هاتصلف ةصل طع ن1هعقو) حورقلاو حارجلا

 .رانلا قرحل يطوريق هنم ذختيو «ةثيبخلا يعس عنميف هب دّمضتيو

 . بصعلل راض : (12ءزهذد:5) لصافملا تالآ
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 لسعلاو اسريولا نهدب اظروعتب هريصع لمعتسا اذإ : (0:عدهو هؤ طع طع90) سأرلا ءاضعأ

 رشق يف تنخسو هنم دوسألا سوؤر ةراصع تذخأ اذإو «ةنمزملا تاعادصلا للح نورطنلاو

 سأرلا ةيقنتل دّيج  ًاطوعس  هؤامو .عفن ةعجولا نسلل ةفلاخملا ةهجلا نذأ يف ترطقو ء؛نامرلا
 .هحورق ففجيو .«فنألا نم نمزملا ناليسلا ئربيو

 .هعفن ّلخلاب هّيرطب لاحطلا دّمض اذإ : ءاذغلا ءاضعأ

 ضييبألا هرهز نم عباصأ ةثالث هلمحت ام رادقم ىقس اذإ : (8ىعءاقسص' ه2عوصت) ضفنلا ءاضعأ

 هنإف .هسوؤرو هيرطب دمض اذإو نيترم راهنلا يف ىقسي نأ يغبنيو ءايراطنسود نم عفن بارشب
 نم لمتحا اذإ هنم بيضقلاو . لبحلا عنم رهطلا دعب هنم يمخرد رادقمب رخبت اذإو «ثمطلا ردي
 .ةعيبطلل لقاع «هرهز طقستف ةميشملل هب رْخِبي نذآللاو .نينجلا جرخأو «ثمطلا ٌردأ هسأر ةهج

 . ءاليترلا ةشهن نم عفن بارشو لخب هلوصأ تيقس اذإ : (16 ممز55ه5) مومسلا

 : نهقبق
 سيلو «سوردنسلا هنأ مهضعب معزو .برعلا دالب نم بلجي معطلا هيرك غمص :ةيهاملا

 .ةعيملاو ّرملا عم هب نخدتي دقو «تبثي
 .ةريسي ةيرغت هيف :صاوخلاو لاعفألا

 مهرد عابرأ ةثالث موي لك برش اذإ ةلزهم ةّوق هيفو ءًاعيرس حورقلا راثآ يقني :ةنيزلا
 . ءام وأ نيبجنكسب

 . ةّللا طقاستو نانسألا عجو ةلازإ يف ءيش هلدعي ال : (0:عودصو 04 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 ..رصبلا ولجي :(0هن13: 0:عده5) نيعلا ءاضعأ

 . نوعراصملا هلمعتسي «لسعلا.ءامب وبرلا نم عفني : (2عدمز:2غهد هءعدم5) سفنلا ءاضعأ

 . ًادج لاحطلا لزهأ نيبجنكسي مايأ ةثالث هنم برش اذإ : ءاذغلا ءاضعأ
 : لسعلا ءامب ثمطلا ردي : (8:2016ا379 018885) ضفنلا ءاضعأ

 : نطق
 . فورعم :ةيهاملا

 . نّيلم نخسم هبح :صاوخلا
 .لاعسلا نم عفان ءاذج ردصلل دّيج هّبح :ردصلا ءاضعأ

 .نايبصلا لاهسإل عفنت هقرو ةراصعو «نطبلل نّيلم هّبح :ضفنلا ءاضع
 20و

 يوق ءطلخلا ءيدر ءماضهنالا رسع وهو .ءفّمجيو حايرلا درطي هرزب :صاوخلا
 06 عفدي يركسلا نيبجنكسلاو ءًاررض ّلقأ هولقمو «ناخسإلا

 لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا يف جنادهشلا وه :ِبّنِق )١(
 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ءملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا
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 ما روألل داّمض هنم يزبلا ل وصأ خيبط : (1ط6 جبءالتتسعك ةصل أطع مانقأانلعو) ر وثبلاو ما روألا

 .ةرمحلاو ةراحلا

 ةراصعب لسغيو «نذألا عجول هنهدو هتراصع عفنت : (0:عدصم هك اطع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 .هريخبتو هناخسإ ةدشل عذصم هرزبو ؛ةيربوا نم عفنيف سأرلا هقرو >

 .ةدعملل ءيدر ماضهنالا رسع هبح : ءاذغلا ءاضعأ >

 . يملا عطق هنم رثكتسا اذإ هرزب : (18:ىءاقتل هدعدصك) ضفنلا ءاضعأ

 :داتق

 . ءاريثكلا وه هغمصو .فاكلا باب يف هغمص يف ليق :ةيهاملا

 . سباي دراب : عبطلا

 . حلملا نم ىوقأ لاّكأ ءالج قرحم راح : عبطلا

 . قهبلا نم عفني : ةنيزلا

 . دئازلا محللا لكأيو « برجلا نم عمتي : (156 >هانصلك ةصق طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 هلكو «هل قيري الام و اهمعط يف ةبيط ةقارب ضيب ماخرلاك حئافص : ةيهاملا 1

 كل رهتلا عيرس

 «لخلاو ءاملاب ةصاخ رانلا قرح نم حفني : (156 >هانهلك ةصل طع انلهع55) حورقلاو حارجلا

 . لامدنالا ةرسعلا حورقلل عفان «.لوسغملا هقرحمو

 : ساقلق

 :نانقألا نم اةيزانقم هيف تالق ع : ةيهاملا

 . ىلوألا يف سباي راح : عبطلا

 . ريسي حتفت عم ةهباشتم ريغ هؤازجأو «ضبق عم ةحولم هيف : صاوخلا

 . هحلمبو نبللا عم هب رغرغي : (165مأ53غهرن 280 اطع ءطعدأ هءودصت) ردصلاو سفنلا ءاضعأ

 هتابن ةراصعو هرزب 0 وصخو ءرفصألا ءاملا لّهسي : (5:ه:ءادمرب هءودمن) ضفنلا ءاضعأ

 ةبرشلاو قرا ةيئاملاو ءارفصلل لهسم وهو ؛ينملا دل وي 2لوملا ثدي هتاف شن ذاع للقيو .

 . لطر يثلث ىلإ لطر ثلث نم هنم
 : ساطرق

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 . مدلا ثفن نم هقرحم عنمي :صاوخلاو لاعفألا

 . ةفعسلا نم عفني هنم قرحملا : (156 5د:ءالتمو5 ةهل اطع ماندؤن165) روثبلاو ما روألا

 . فاع رلا عنمي د هق رحم : (01عوه25 ه؟ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ
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 : موُصِنِق

 . ةثلاثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا
 «نيتنسفألا نم غلبأ هرهز : ؛سونيلاج» لاق .«فيطلتو ةيضرأ هيف ءّرم .فيطل : صاوخلا

 . حيقلت هيفو
 وأ ءلجفلا نهد وأ ار ل رم «بلعشلا ءاد عفني هنم قرحملا :ةنيزلا

 .هحيتفتل ةنحخسملا ناهدألا ضعبب خبط اذإ تابنلا ةئيطبلا ةيحللا تابنإ يف عفني موصيقلاو .تيزلا
 . ةثللا ضبقيو

 عم خبط اذإو ؛ةّيمغلبلا ماروألا للحُي : (1طع ة5:ءالتص عد ةصم اطغع مانكذدلع5) روثبلاو ماروألا

 .ليلحتلا ةرسعلا ماروألا نم عفن لجرفسلا
 .اهعذلي لب . حارجلا نم ةيرطلا قفاوي ال : (16 5هدنهلق 224 طع ان1هع15) حورقلاو حارجلا

 . رسعلا نمزملا اسنلا قرعو لضعلا خسف نم عفني هخيبط : 0« زهاداه) لضافملا تالآ

 . هتدورب لازأو سأرلا نحس تيزلاب خبط اذإ : (02عوصق هأ طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 خيبط هلضفأو ,يباصتنالا سفنلا رسع نم عني هخيبط : (18:01ءاهص» 0:عد05) ضفنلا ءاضعأ
 . هحامف

 .اهدرب لازأو ةدعملا نخس تيزلاب خبط اذإ : ءاذغلا ءاضعأ
 ةناثملا ةصح تتفيو «نينجلا جرخيو «ثمطلا ردي : (8:>وءامس هءعد55) ضفنلا ءاضعأ

 .لوبلا رسع نمو محرلا مامضنال عفان ًانخسم هنهدو .ةيلكلاو

 . نهدلاب جزم اذإ ضفانلا نم عفني : : تايمحلا

 . ماوهلا درط هب شرتفا اذإو .مومسلا نم عفن بارشب يقس اذإ : : مومسلا

 : بئذلا لتاق

 . بائذلاب ّصتخي هنأ الإ ءرمنلا قئاخ ةّوق هتّوق :صاوخلا
 :بلكلا لتاق

 . فاعرلا ثدحي : سأرلا ءاضعأ

 . مدلا ثفن ثدحي : (1865م601[158/ 018285) سفنلا ءاضعأ

 . مدلا ثفنو ءافاعر سانلا يف ثدحيو .ةعرسب بالكلا لتقي : (186 م015085) مومسلا

 : فطق

 . قمرسلا وه :ةيهاملا

 .اهيف بطر ةيناثلا ىلإ دراب : عبطلا

 . ءارفصلا باحصأل ةنّيلم ةّوق هرزب يف : ضفنلا ءاضعأ

 : نيعلا ةرق
 يناير ا ءءاملا سفرك اضيأ هل لاقيو «ءاملا ريجرج وه :ةيهاملا

 . ةدكارلا هايملا



 فاقلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف : ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 565

 لك أ نإ ىلكلا يف ةاصحلا تتفيو «لوبلا و ثمطلا ردي : (8::ه:ءاهصب هءوه59) ضفنلا ءاضعأ

 :ءاعمالا حورف نم عمنيو :اةيويطتم قا اكن

 )١(., ه
 عسس

 . ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 مضهلا لبق دسفي مل نإو ءرادحنالا عيرس وهو ءأريسي ءاذغ وذغي هنم قولسملا :صاوخلا

 .هكاوفلا رئاسك اماقم أطبأ وأ «ءيدر طلخ ةطلاخمب ةدعملا يف دسفيو ءءيدر طلخ هنم دّلوتي مل

 ًادومحم ناك لجرفسلاب طلخ نإو .هطلاخي ءيش هيلع بلغي نأ الإ هفت هنم دّلوتي يذلا طلخلاو

 هنأ هتيصاخ نمو . . فعاضتي نولوقلاب هررض نكل «نامرلا ءامو مرصحلا ءام كلذكو .نييوارفصلل

 هنم دّلوت حلملاب وأ «فيرح طلخ هنم دلوت لدرخلاب لكأ نإو هبحصي امل سناجي ءاذغ هنم دلوتي

 ؛مغلبلاو ءادوسلا باحصأل راض ةلمجلاب وهو . ضباق طلخ هنم دلوت ضباقلا عم وأ .حلام طلخ

 هنكلو :نيشستا ل و ةدوبت هو انيق رلاويخلاو ,ةيودألا يف لخدي ال هنم ىبرملاو .نييوارفصلل دّبج

 كذلل لسستما انور
 اضرب «راحلا نذألا عجو نكست هتراصع : (02عوصق هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . قلحلا عجول عفان وهو «ماسرسلاو ةيغامدلا ماروألا عفنيو .درولا نهد

 نينئاكلا ردصلا عجوو لاعسلا نم عفان عرملا قيوس : (1865م3)1153105 018325) سفنلا ءاضعأ

 . ةرارح نم

 بص بارش كلذكو ءاهقلزيو ةدعملا يف ةراحلا لوضفلا نم عفني هخيبط : : ءاذغلا ءاضعأ

 دلوتي امم وهو « شطعلا عطقيو ءادج نانسألا عجول هتراصعب طعسيو ؛« لمعتسا مث هفيوجت يف

 هتفآل ءاود الو .نايتفلاو نايبصلل ةدعملاب ىتح ءأدج ةدعملاب ٌراض هنم ءينلاو . ةدعملاب ةّلب هنم

 . ةميظع نولوقلاب هتّروضمو «ءيقلا الإ ةدعملا يف
 .«نطبلا نّيل نورطن هيف لعجو لسعلاب هؤام خبط اذإ : (8:ه:ءادنإل هءودهق) ضفنلا ءاضعأ

 ءاعمألاب ةرضملا ديدش وهو ءركسلاب هؤام بردو رعاعك حطو رعجلا يف ذ نفد اذإ كلذكو

 . ةصاخ نولوقلاو

 . ةداحلا تاّيمحلا نم عفني :تايّمحلا
 : "”ءاَقو

 . جيضنلا هفطلأو هلضفأو ءرايخلا رزب نم ريخ هرزب :رايتخالا

 . ةيناثلا ىلإ بطر دراب : عبطلا

 راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري .نيطقيلا وه :عرقلا )١(

 /١1. كو ريب «ةفرعملا

 .1991 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجأري )00
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 «ةنوفعلل ٌدعتسم ءيدر هسوميك نكلو «ءارفصلاو ةرارحلا نكسي :صاوخلاو لاعفألا
 رزب نم ريخ هرزبو ؛ءالج هجيضن ىفو ءاداسف هنم عرسأ خيطبلاو .ةبعص تاّيمحل جّيهمو

 هتّرضم عفديو «ةنمزم تاّيمح دلويو ءائين قورعلا يف بهذيو «هنم ءارمتسا دعبأ رايخلاو .رايخلا

 .ةدعملا باهتلا ةذش وأ ؛هاوخنانلا

 5 رشلا ىلع لسعلا عم هق رو عضوي : (156 5ن:ءالن دوك 4 (طع ماندان1عو) روثبلاو ما روألا

 ظ .هنم عفتيف «يمغلبل
 شتعناو هب عفتنا راحلا يشغلا بحاص هّمش اذإ : (126501:3:057 0:عو55) سفنلا ءاضعأ

 نم برش اذإو ء«ًاديج أرمتسي املق هنأ الإ «ةدعملل دّيج شطعلا نكسي :ءاذغلا ءاضعأ

 .ًاقيقر أطلخ أيق يلاموردأ يف تاسولوثأ هلصأ

 وهو «ريكاذملا:عاجوأ نم عفنيو :«نييلتو راردإ هيف : (0>:8:ءاه5» هءعده59) ضفنلا ءاضعأ

 ظ .راردإلا يف جيضنلا نود وهو ؛ةناثملل قفاوم

 . بلكلا بلكلا ةضع نم عفني هقرو : (126 م015025) مومسلا

 : رامحلا ُءاَنَق

 ءاهؤام ليسيل ةقرخ يف قلعتو ءّرفصت نأ دعب فيصلا رخآ هترمث ذخؤت نأب هتراصع ذختت

 . لظلا يف حول ىلع عضوتو «دامر ىلع ةراضغ يف ففجتو قورتتو

 سلمألا ضيبألا هتراصع دّيجو «ةرارملا قداصلا ءاثقلاك ميقتسملا رفصألا هدّيج :رايتخالا

 . ةنس هيلع ىتأ دقو «لصنعلا هبشي يذلا فيفخلا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 هل ءلّلَحُم فيطل :صاوخلاو لاعفألا

 > .دحاو هقروو هلصأ ةراصع ةّوقو «رثكأ

 راثآ بهذي هسباي نم رورذلاو «ناقريلا نم عفان هقروو هلصأ ةراصعو هتراصع : ةنيزلا

 . هجولا خاسوأ يقنيو .دوسلا تاالامدنإلا

 ريعشلا قيقد عم دامض هلصأ نم ذختا اذإ : (1طع ةسبءااتصود د50 طع مانكاناع5) روثبلاو ماروألا

 ًاصوصخو ؛مطبلا غمص عم ًاصوصخ «تاحارجلا رججفي وهو «قيتع ّيمغلب مرو لك للح .
 ..ةتراضع

 عفن يباوقلاو بّرَجلا ىلع هسباي ٌرذ اذإ : (1طع هاتهلك ه0 اطع انلع658) حورقلاو حارجلا

 . امهنم

 قرع نم ةعفان ةنقح هخيبطو «لصافملا عاجوأ نم عفني : (15ءزداها8) لصافملا تالآ

 سرقنلا ىلع لخلا عم هب دمضتيو ءاسنلا

 نإو «نبللاب ًأطوعس ةظيلغلا ةقيقشلا لّلحت هتراصع :(0:عدصد 0, طءط624) سأرلا ءاضعأ
 هنم قرولا ةراصعو «نمزملا عادصلاو ةضيبلا نم عفنيو «ةريثك الوضف غرفأ نبللاب رخنملا هب خطل
 . اهعاجوأ نكس نذألا يف ةراصعلا ترطق اذإو «فعضأ

 7#؟م ١م بطلا يف ن هناقلا



 فاقلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 8

 ىف ءوس هب نمل ةقفاوملا ديدش هتراصعب لاهسإلا : (165مأ:053[2 018ق25) سفنلا ءاضعأ

 ْ - .قيتعلا تيزلاو لسعلا عم ّيمغلبلا قانخلل هتراصعب كنحلا خطليو .سفنلا

 نم يقس اذإ ءهررض الب ةبيجع ةعفنم ةيئاملا جارخإب ءاقستسالا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ةثالث لك يف يقسو «بارش نم نيطسق عم هنم لطر فصن خبط اذإ وأ .فصنو سولوتأ هلصأ
 عبر هرشق نم وأ ءفصنو سولوثوأ هلصأ نم ذخأ اذإو ءسمخ ىلإ تاسوناوق ثالث مايأ
 ةلوهسب امهّرديو هأنَيب عفن عفنيف «لسعلا ءامب برشيو .ءارفص ةّرمو ًامغلب أيق «مويلا نفاثوسكإ
 مث ءأحلم اهفعض اهتراصعب طلخي نأ هب لاهستسالا دوجي اًممو .ةدعملاب ررض الو ىذأ ريغ نمو
 لصأ هب خطليو «ءاملا يف فادم ءيش اهنم ذخؤيف «ءيقلل امأو .ءاملاب عّرجتيو ةئسركلاك بّبحي

 نإف ,ءنسوسلا نهدو تيزلاب كلذ هب لعفاف .ىوقأو عرسأ نوكي نأ تئش نإو «هيلي امو ناسللا

 درابلا ءاملاب ريعشلا قيوسف «عجني مل نإف «تقولا يف أدهي هنإف «تيزب ًابرش براشلا يقس طرفأ
 ظ . لخلاو

 «ثمطلاو لوبلا ددت ةتراضغو مدلاو مغلبلا لهسي : (0:6>15ا20 هءعدص5) ضفنلا ءاضعأ >

 . الومح نينجلا دسفتو

 :نرق

 «ةّوقي نانسألا ولجي ناقرحملا زنعلاو ليألا نرف : (0:عوص5 هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . ضيبي ىتح قرحي نأ بجيو «حئاهلا اهعجو نكسيو للا دشيو
 داوملا عنمي د لوسغملا حلملاك ضيبملا درج ليألا نرق : (0ءانأ3: 018عقضك) 1 نيحلا ءاضعأ

 ظ . نيعلا نع

 . مدلا ثفن نم عفان ل وسغملا قرحملا ليألا نرق : (1265مأ114011/ 018325) ) سفنلا ءاضعأ

 .ناقريلا نم عفنيو «ةدعملاب ٌرضي الو نبجلا رمضي : ءاذغلا ءاضعأ

 .ايراطنتسود نم عفان لوسغملا قرحملا ليألا نرق : (1520613259 01:8255) ضفنلا ءاضعأ

 : صيُرَف

 1 ةَرَجْنألا وه :ةيهاملا

 - اطق

 . ةسوبيلا ديدش ةرارحلا فيعض : عبطلا
 .ءادوسلا دّلوي :صاوخلاو لاعفألا

 . ءاقستسالا نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 .قالطتسالا نم عفني : (8:ه عاد ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 : صئاوفق

 .ةعرسب مضهنت ال جاجدلل يتلاو «ءاذغلا ةريثك ريطلا صناوق : صاوخلا

 ءاهعجوو ةدعملا مف عفنت «ةففجم ةصناقلا نم ةلخادلا ةقبطلا نأ نومعزي : ءاذغلا ءاضعأ

 .كويدلا صناوق ًاصوصخو ؛هيوسام نبأ



 4 فاقلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 : يقوق

 . رتسديبدنج ناويح ةّوق نم ةبيرق هتّوق «يرحب ناويح :ةيهاملا

 . عرصلا نم همحل عفني : سأرلا ءاضعأ

 . محرلا قانتخا نم عفني :ضفنلا ءاضعأ

 :لدفنق

 نم عبطلا بيرق ؛غ ؛« يمهسلا كوشلا وذ لدلدلا وه يلبجلاو فورس هتف قبلا : ةيهاملا

 . فدصلا يذ كمسلا نم برض وهف يرحبلا امأو .يّربلا
 :ةفّمجملا هدبك كلذكو «ءاشحألا ىلإ داوملا بابصنا عنمي همحش : صاوخلاو لاعفألا

 . فيفجتو ليلحتو ءالج يرحبلاو يّربلا دامر يفو

 ةدْسل دانا نب يقزرلا معلا عقنيو «ليفلا ءاد نم عفني يربلا ذفنقلا نم حلمملا :ةئيزلا
 . تفزلاب أطولخم بلعنلا ءاد نم عفان يّربلا ذفنقلا دلج ةقارح . . هفيفجتو هليلحت

 ةيودأ يف هدلج عملي ٌيرحبلا ذفنقلا : (156 5»:ءالندعك ةص4 طع مادكاتنأء5) ر وثبسلاو ما روألا

 . ريزانخلا نم دج عفان همحلو «تّرَجلا

 و حورقلا نم عفان هدلج دامر : (15ع 8هان205 320 طع ان16615) حورقلاو حارجلا

 . ةبلصلا دقعلاو ريزانخلا نم ًادج عفان همحلو ؛دئازلا محللا ينفيو

 . بصعلا ضارمأو جّئشتلاو جلافلا نم عفني حّلمملا يّربلا محل :(76زونه15) لصافملا تالآ
 . ليفلا ءادو اهلك

 ' لسلا رم يّربلا ذفنقلا محل عفني : (12 عدمه هءعدم5) سفنلا ءاضعأ

 دّيج نيبجنكسلا عم هحولممو «جازملا ءوس نم يّربلا محل عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 . ةقرخ ىلع سمشلا يف ةفمجم هدبك كلذكو ؛ءاقستسالل

 .ٌرديو نطبلا نّيليو «ةدعملل دّيج يرحبلا ذفنقلا : (85:هىءاقتل 018355) ضفنلا ءاضعأ

 عفني يّربلا ذفنقلا محلو .ىلكلاو سأرلا عجو نم عفني نيبجنكسلاب حلمملا يّربلا ذفنقلا محلو

 .لوبلا رسع امبر هلكأ نامدإ نإ ىتح «نايبصلا نم شارفلا يف لّوبي نمل
 . ةنمزملا تاّيمحلل هنم يّربلا محل عفني : ( 156 [2ءع5) تايمحلا

 . ماوهلا شهن نم عفني همحل ذفنقلا : (1طع م015028) مومسلا

: 03 

 . هتافص يف هكراشي جوهيطلاو .فورعم :ةيهاملا

 .نامحللا فطلأ همحل :صاوخلا

 .نمسي همحل : ةئيزلا

 )١( لجحلا وه :جبقلا .
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 . داؤفلا ولجي همحل : (15مز8غه29: هءعدصق) سفنلا ءاضعأ

 .ةدعملا عفنيو ءءاقستسالا نم حجّبَملا محل عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 .هابلا يف ناديزيو نالقعي فيفخ امهمحل : (85:0:6غ357 ه:عدد5) ضفنلا ءاضعأ

 : ربق
 . مضهلا ءيطب هنكلو «أريثك ءاذغ ىَّذغ ئرمتسا اذإ :ءاذغلا ءاضعأ

 : شْيَرُق مْضَق
 . بونتلا باب يف ليق
 . ةناثملاو ىلكلا عجول دّيج : (5>ءادصن هعدصن) ضفنلا ءاضعأ

 ظ : تلق

 .ةربغلا ىلإ اليلق ءربكأو «ناّتكلا رزب لثم وهو ءيدنهلا شاملا وه :ةيهاملا

 . ىلوألا يف بطر «ةيناثلا يف دراب : عبطلا
 . قاوفلاب بهذي : ءاذغلا ءاضعأ

 . نطبلا قالطتسال دّيج ةناثملاو ىلكلا ةاصح تّتفي : (18:ه:3:9[6 هدودص) ضفنلا ءاضعأ

 :روسيف

 .رحبلا دبز باب يف ركذو «كنيفلا وه :ةيهاملا

 تق

 . باودلا فلع وهو «ةبطرلا يأ تسفسألا وه : ةيهاملا

 . اهب بهذي ةشعرلل ءيش عفنأ تقلا نهد :(1>هزدزها) لصافملا تالآ

 : ظَرَق
 وهو انفاق لنسب ويسر هانا نس يس وا (سوديروقسيد» :ةيهاملا

 اهبمنتو اهناصغأو ءرجشلاب اهمظع يف ةقحال ةكوش يهو ءرصم ريغو رصمب تبنت ةرجش ةراصع

 فئجيو «ةراصعلا لمعت هنم فلع يف (نضيأ نسمرتلا لقعا متو «ضيبأ رهز اهلو «ةمئاقب تسيل

 نول ىلإ هتراصع نول ناك ايف ناك اذإو «دوسأ هتراصع نول ناك ًاجيضن رمثلا ناك اذإو « لظ يف

 رئاس ىلإ تفيضأ اذإ تناكو «توقايلا نول نم ءيش اهنول يف ناك ام اهنم رتخاف ءوه ام توقايلا

 .ةحئارلا تبيط ايقاقألا

 .امهتراصع نوجرخيو «هرمث عم هقرو نوعمجي موقو

 نيعلا ةيودأ يف لمعتسيل ءايقاقألا لسغي دقو «ةكوشلا هذه نم نوكي ًاضيأ ىبرعلا غمصلاو

 هنإ مث .ايقن ءاملا رهظي ىتح كلذ هب لعفي لازي الو فيلع وقلي ئذلا ةسفنو «ءاملاب قحسي نأب

 . صارقأ هنم لمعي
 دقو ءراخف يف ريصي نأ هب داري ءام عم نوتأ يف ريصي نيط نم ردق يف ايقاقألا قرحي دقو

 - نول لثم هنولو ءدودلاب ًاهيبش ناك ام ةكوشلا هذه غمص نم دّيجلاو ؛هيلع خفنيف رمج ىلع ىوشي
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 اهيبش هنم ناك ام امأو «ضيبأ هنم ناك ام دّيجلا دعب يناثلاو .بشخ هيف سيل يفاص جاجزلا

 «ضييبأ هنم ناك ام دّيجلا دعب يناثلاو .بشخ هيف سيل يفاص جاجزلا نول لثم هنولو «دودلاب
 اذإ ةراحلا ةيودألا ةّدح عمقب ةيرغم هتّوقو «ءيدر هنإف .ًاخسو جنيتارلاب ًاهيبش هنم ناك ام امأو

 .اهب طلخ

 ءرصمب تبني يذلا ايقاقألاب هيبش رخآ فنص ايقودايق يف تبني ام ايقاقألا ةرجش نم كلذكو

 قروب هيبش قرو هلو «ءالسلا هنأك ًاكوش ئلتمم يمف وهو ؛هنم ضغأو ءريثكب هنم رغصأ هنأ ريغ
 هرزبو .ةعبرأ وأ «ماسقأ ةثالث هيف فلغ لك حدو لع ارو فيرخلا يف رّزبيو «باذسلا

 ايقاقألا هذه ةّوقو ءوه امك هترجش ةراصع جرختو ءأضيأ ضبقي ايقاقألا اذهو «سدعلا نم رغصأ

 ةلخادلا ةيودألا يف لمعتسي نأ حلصي سيل فنصلا اذهو ءرصمب تبانلا ايقاقألا ةّوق نم فعضأ
 ةقث نم تعمسو «ظرقلا هيّمسي نم سانلا نم ذإ «هتيهام انّيبو انه هاندروأ امنإ نحنو «نيعلا ىف

 قلعتي ام لاوحأو اهلاعفأ عيمج نم انغرف دق انكل ءظرقلا ةراصع ايقاقألا نوّمسي مهنأ نامرك لهأ
 . فلألا لصف يف انركذ ام قبس دقو «ندبلاب

 : شيرق رمق

 ةرمث وهو سادنوطنف سانلا ضعب هيّمسي شيرق رمق نإ :«سوديروقسيدا :ةيهاملا
 .ربونصلا ىّمسي دق فلغلاو ؛فلغ يف نوكي وهو «تونتلا

 .ًاريسي اناخسإ ةنخسم ةضباق هتّوق :صاوخلا

 نمو «لاعسلا نم عفني لسعلاب وأ ةدَفَعَو لمعتسا نإ 58 ه1 طع هطءد) ردصلا ءاضعأ

 لصفلا اذه يف ةيودألا نم انركذ ام ةلمجو .فاقلا فرح يف مالكلا رخآ اذهف .ردصلا عجو

 .اددع نوسمخو نانثا

 ءارلا فرح يف مالك :نورشعلا لصفلا

 : ناحير

 . نيفنص وذ فورعم تبن : ةيهاملا

 هنهد ذخؤي وأ عقدي نأ دعب ءالط ريساوبلا نم عفني : ( 8 عاقمل 028ق25) ضفنلا ءاضعأ

 .ةدعملا يف ضراعلا خفنلل عفان هنإف ءامهرم ريصيو

 : ناميلس ناحير

 .يمطخلاك هقرو :ليقو .بطرلا ثبشلا هبشيو «ناهفصأ لابجب دجوي تابن :ةيهاملا

 نوكي نأ هبشيو «فالتخا ىف نوكي نأ هبشيو «بالبللاك ةرجشلا ىلع يوتلي راغص هحاّمُفو
 ناعيا ره امع نأ نوييسعي ةفاعلا اذإت م مرق كتيب عذلا فعلا, هنأ ىلإ ريقي يتاغلا لولا

 . فمجم فيطل : صاوخلا

 ةّيمغلبلا ماروألا ىلع ىلطُيو ؛عفنيف ةرمحلا ىلع ٌلخلاب ىلطُي :(؟ :«ءااند8) ماروألا

 . ةّيمغلبلا ماروألا ىلع ىلطُي هنهد ًاضيأو هقروو

 . ةيعاسلا حورقلا ىلع لخلاب ىلطي : (16 نلدع:95) حورقلا
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 . هتيصاخ وهو .هنم عفنيف سرقنلا ىلع ىلطي : (1طءزهذص:5) لصافملا تالآ

 . ةوقللا نم عفني :(0:عدصك ه/اطء ط60) سأرلا ءاضعأ

 . محرلا عجول درولا نهدب لمتحي : (8:هىءاقم' هىعدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . برقعلا غدل ىلع ىلطي : (1طع مم15055) مومسلا

 : مامحنلا يعر

 يف هبل هباشيو «ةربغ هنم دشأ هنكل ؛هنم بيرق وأ ءسآلا ّبحك ّبح هل شيشح :ةيهاملا
 . ةوالح ىندأ هيف ءرّشقملا سدعلا معطلاو نوللا

 . ةيناثلا يف سباي بطر «ىلوألا يف راح : عبطلا

 اذإ قولا نس معبر «تاحارجلا لمدي : (1طع 5هاتسل5 ةهل طع ان1ءع15) حورقلاو حارجلا

 . لخلا عم هب تدّمض

 . ةيمغلبلا مار وألا للحي : (1طع ةدبءالتص عد ةصل طع مانك؛ان1ع5) روثبلاو ماروألا

 .رعشلا دوسي هخيبط : ةنيزلا

 «نينجلا جرخيو «ثمطلاو لوبلا ّردي هناصغأ خيبط : (2>ه,هاهمب همعدمك) ضفنلا ءاضعأ

 . هب لستغا اذإ جورفلا يف ةضراعلا ةكحلا نكسُيو

 ا : لبولا يعر

 . ةيناثلا يف ففجم فيطل راح : عبطلا

 يعرلا اذه جامل ليس اجل ماوهلاو تايحلا مس اهّرضي ال امنإ لبإلا نإ لاقي : صاوخلا

 .. ةيقايرتلا نم

 . ماوهلا شهنل ىقسي : (1طغع م0150525) مومسلا ْ

 ظ 00 :ةقر

 بح نع قلفنيو ءشخشختم قدنبلا مظع يف ةرمث وهو «يدنهلا قدنبلا وه :ةيهاملا

 ظ . ليجرانلاك

 . سباي راح : عبطلا

 . هعفني لخب ريزانخلا ىلع ىلطي وه : (156 ودءالنهعو) ماروألا

 . ةكحلاو برجلا نم عفني :(156نا*6:5) حورقلا

 .رهظلا يف ةيذؤملا حايرلا رسكي : (7ءزهذه[5) لصافملا تالآ

 نم عفني كلذكو «هب عفنلا رثكيف ةوقللا يف هب طعسي : (0:عده5 ه,(طء ط620) سأرلا ءاضعأ

 بّرج دقو ءايلوخنلاملاو نونجلاو عرصلاو ردسلا نم عفان طوعس وهو ؛عادصلاو ةقيقشلا

 مويلا يف ةلعلا لوزتو ءًريثك ًامغلبو نيرخنملا نم ةبوطر ليسي ناكف مايأ ةئ ةثالث ةوقللا يف هطوعس

 . ماخلا حير نم عفنيو ءاملظم تيب ٌوقلملا مزلي نأ بجيو «ثلاثلا

 «ةريغص ةراصع ًاصوصخو الحك نيعلا يف ءاملا نم عفتني : (0هنادع هءعدصق) نيعلا ءاضعأ
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 .لّوَحلل دمثإلا عم هب لحتكيو «شوجنزرملا ءامب أطوعس ةواشغلاو ليسلا حير نمو

 تاذل بارشلا ىف نيمهرد نزو هلصأ نم ىقسي : (0:عهصو 01 طع ص650 ردصلا ءاضعأ

 .ضبقلا نم هيف امل ردصلا نم مدلا ثفنو «نمزملا لاعسلاو «وبرللو «درابلا بنجلا
 . ةدرابلا ةدعملل نيمهرد نزو هنم ىقسيو «ةضيهلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 هلولحم نم ةلمّتحملا ةجزرفلاو . محرلا عجول ىقسي : (8:هءاممب ه:ودمك) ضفنلا ءاضعأ

 ءًاضيأ ةيئاملاو مغلبلاو ءادوسلا ةّرملا لّهسيو «هتراصع كلذكو «نينجلا جرختو «ثمطلا ٌردت
 ءهوحنو فلكلاو «ناقريلاو «صربلا يفاعي هنإ ىتح «هاركإ ريغ نم هلك ندبلا نم ءارفصلاو
 وأ ولح بارش عم ىقسي طيرارق تس ةمركلاو «تامرك ثالث ةبرشلاو .جنلوقلا لّلحيو

 .هيّوقيو هب طلخ اذإ هلاهسإ كّرحي اينؤمقسلاو وقودو .نويلاسا رطف عم ىطعيو «نيبجنكس
 قلق .«نيمهرد نزو هنم ذخأ امبرو ءاينومقسلا نم تاسولوثأ ثالث ىمخرد لكل هرادقمو

 نيبجنكسلا وأ «بارشلا كلذ خبطي مث «ةدم كرتيو :ةديهتكم ىقاوأ راج يارد نق لمحتو

 .اينومقسلا نم هب طلخيو «هقرم ىّس:تيو «جاجدلا محلب ريعشلاب وأ «سدعلاب

 . عبرلا اصوصخ تاّيم حلا نم عفان : (1طع !تء:5) تايمحلا

 ىلعألا هرشق نم ذخؤي نأ دهتجيو «ءاليترلاو برقعلا غدلل قايرت :(156 مه15ه55) مومسلا
 . ةعسللا َق ٌقش يف طعسيو «ةسدعك

 :دنوار

 دقو ءدالبلا ىلإ مث نم بلجيو «نيصلا يف نمهب لوصأ دنوارلا نأ لوق معز :ةيهاملا
 هنكل ءوه امك عابيو كلذ دعب هرهوج فّمجي مث .هتراصع فقجتو هتيئام ذخؤتو خبطي نأب شغي

 . غضمملا ينارفعز ءًاضبق ّلقأو ًالخلخت ٌدشأ صلاخلاو ءًاضبق ّدشأو ًافئاكتم نوكي ذئنيح

 هيف ةيرانلا لعفل ةرم ةيضرأ هيفو «ةيئاوهلاو ةيئاملا نم جزتمم هترجش رهوج :صاوخلا
 ةيفيكب هلعف ٌمتيو هيف عفني لب «ةيضرأ ةضبق يف ًاضيأ هندلتو «هتيضرأ نم هضبقو هتواخر كلذكو
 . ًاضبق لقأ هنم صلاخلاو «هضرأ

 .هب ًاغارفتساو لخلاب يلط اذإ دراسيا ديالا رات رسلكاا سحب : ةئيزلا

 . ةراحلا ماروألا تابيوطرلا ضعب ضعب عم هب دمضي : : (1طع و؟ءالتصع5) ماروألا

 . لخلاب ءالط ءابوقلا نم عفني : (1طع انل1هع28) حورقلا

 ةبرشلاو :«يزوخلا» لاق «ةبرضلاو ةطقسلا نم أدج عفان :(1طءزدند لصافملا تالآ
 خسفل هنهدب نهد اذإ كلذكو ؛«يناحير بارشب يقس اذإ خوسفللو .جوزمم ءالط يف نامهرد

 . قتفلا نم عفنيو «دادتمالاو اهعاجوأو لضعلا

 . مدلا ثفنو وبرلا نم عفان : (0ععهصتق ه1 طع ءطعدأ) ردصلا ءاضعأ

 ةنطابلا عاجوألا نمو ءامهعاجوأو امهفعضو ةدعملاو دبكلل عفان وهو :ءاذغلا ءاضعأ
 .لاحطلا رمضيو «قاوفلاو
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 دبكلا عجوو ايراطنسودو صغملاو برذلا نم عفني : (12:هىءاقصت هدعدمد) ضفنلا ءاضعأ

 .مدلا فزنو محرلا عاجوأو ةناثملاو

 .راودألا تاوذو ةنمزملا تاّيمحلا نم عفان : (1 26 1619/615) تايمحلا

 نوقيراغ نم ةبرشلا رادقمك هتبرش رادقمو ماوهلا شهن نم عفان : (156 مهلكههو) مومسلا

 ”ببحللا

 :جئايذار
 يّربلا نم ىوقأو فعضأ هّنكل «يّربلا ةّوق نم ةّوقلا بيرق سفركلا رزب هبشي هرزب :ةيهاملا

 .ةيناثلا يف هترارح نوكتف يناتسبلا امأو «ةثلاثلاب ىلوأو ًأسبيو ةرارح ّدشأ يّربلا : عبطلا

 :ةدنلا حنفي : صاوخلا

 دنعو ءاملا ءادتبا نم عمنيو ءهغمص اًضوضصَ رصبلا دحي : (0ءان132 08عقضو) نيعلا ءاضعأ

 يعافألاو ءاهرصب ىوقيل يرطلا جنايزارلا رزب ىعرت ماوهلا نأ ؟سيطارقبا» معزو ءهلوزن
 . نيعلل ةءاضتسا ءاتشلا دعب اهاوأم نم تجرخ اذإ اهيلع اهنايعأب ٌكحت تايحلاو

 . نيبجنرتلا عم يناتسبلا اضوضخمو «نيللا رزغي هبطر : (02عدص5 ه7 ؛طء هطع5 ردصلا ءاضعأ

 .ءيطب همضهو «ةدعملا باهتلاو «نايثغلا نم درابلا ءاملاب يقس اذإ عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 .ادج ءيدر هؤاذغو

 يفعل تتفي «ةصاخ يّربلاو «؛ثمطلاو لوبلا ردي : (8:>هسءادصن هءودهق) ضفنلا ءاضعأ

 يقنيف «لوبلا ريطقت نم  هنم يّربلا اصوصخ عفنيو «ةناثملاو ةيلكلا ةعفنم يرهنلاو يّربلا يفو
 . لقع هرزب عم هلصأ لكأ اذإو ءءاسفنلا

 نايثغلا نم عفتيف .درابلا ءاملاب ىقسيف ءةنمزملا تاّيمحلا نم عفني : (156 181615) تايّمحلا

 .اهنم ةدعملا باهتلا نمو «تاّيمحلا يف

 ءالط لعجيو هلصأ قدُيو .ماوهلا شهن شهن نم بارشلاب هخيبط عفني : (1طع ممز5ؤهم5) مومسلا

 . عفنيف بلكلا بلكلا ة ةضع ىلع

 : كمار

 :٠ نساي ةزان : عبطلا

 .ةرارحلا ككسيو داوملا بابصنا عنمي لقاع فيطل ضباق : صاوخلا

 . سآلا ءام عم يقس اذإ ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 . نطبلا لقعي : (8:ءادص» ه2عده5) ضفنلا ءاضعأ

 : بطر

 . عون لك نم ْينجلا :رايتخالا

 هتبوطر نم رثكأ هترارح نإ :ليقو «ىلوألا يف بطر «ةيناثلا ةجردلا يف راح : عبطلا

 .ةرارح دشأ ناك ةوالح ّدشأ ناك ام لك لب .هفانصأ عيمج ىواستت سيلو



 5 ءارلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف :ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 ّسخلا مّدقتو نيبجنلجلاو زوللا هحلصيو .ءيدر نّمعتلا عيرم هنم دّلوتملا مدلا : صاوخلا

 .نيبجنكسلاو لخلاب ماتتخالاو

 . ةدرابلا ةدعملل عفان وه : ءاذغلا ءاضعأ

 . توصلاو ةرجنحلا رضي : (165م0539[112' 0[عدصق) سفنلا ءاضعأ

 . ينملا رهوج ىف ديزيو « عبطلا نيلي : (8:هءادنس ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 جنيتار

 .ربونصلا ةرجش غمص نم عون وه : ةيهاملا
 . ىلوألا يف سباي ةثلاثلا ىلإ راح : عبطلا

 دقو «ةمعانلا نادبألا يف ملألا جّيهي هّنكلو «ةيساجلا نادبألا يف محلل تبنم :صاوخلا

 .امههبشأ امو رانأجلابو حورقلا هب أربت
 : نسار

 ءمامنلاك ضرألا ىلع شرفم ءعارذ ىلإ'ربش نم هنم ةقرو لك عون هنمو «يناتسب هنم
 . هلصأ هيف ام عفنأو «سدعلا قروو

 لا ريكس لكلاب هي ىرعلاو «لضفأو هلاعفأ يف ةّيوق هبارش ةّوق :رايتخالا

 .هاقلي املك هلك ندبلا . نخسي سيل كلذلو «ةيلضف ةبوطر هيف «ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 ةّوق هيف «خفنلاو حايرلا ناجيهو ةدرابلا عاجوألاو ماروألا عيمج نم عفني :صاوخلا
 . غلاب ءالج هيفو «ةرمحم

 ًاداّمض هقروو هلصأو 550000 عجوو اسنلا قرع نم عفني : (156زماهأك) لصافملا تالآ

 . لضعلا خدش نمو :ةدرابلا عاجوألا نم عفنيو

 اصوصخو ةّيمغلبلا ةقيقشلا للحي هّنكلو ءعذدصم : (0عدصو ه, طع طء20) سأرلا ءاضعأ

 . الوطن

 اذإ لعفلا دّيج وهو ءلسعب اقوعل ثفنلا ىلع نيعي : (0:عومو ه؛ طع هدء5) ردصلا ءاضعأ

 نايدتارش هته دخت دقو «بلقلا يوقيو حّرفي امم وهو ءردصلل ةيقنملا تاقوعللا يف طلخ

 يّقنيف رهشأ ةثالث دعب هنم برشيو ء«ريصع تاسولوثأ تس يف لعجيو ءًالاقثم نوسمخ هنم ذخؤي

 . ةئرلاو ردصلا

 دهعت نمو «هبأرش ا وصخو ءامهّردي هلصأ خيبط : (8:«ىعءامتو» ه.عدصتك) ضفنلا ءاضعأ

 . ةعاس لك لوبي نأ جتحي مل نسارلا لامعتسا

 . يرصملا اهوضخو ماوهلا شهن نم عفني : (186 م015009) مومسلا

 :دامر

 فيفجتلاو «ةيرغت هثرويو هءالج لّلقي لسغلاو ,فلتخا نإو هلك فمجم ءالج :صاوخلا
 هايم رئاس ءالجو عوتيلاو نيتلا دامر ءام اهاوقأو «ةنُمعملا ةيودألا يف لخاد دامرلا ءامو ءعذل الب
 طولبلاك ضباقلا بشخلا دامرو «نّمعم ءالج نويرزاملا دامرو .«نيذه نم لقأ هسبيو «دامرلا

 .مدلا سبحي هريغو



 ءارلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا 51

 ىلطي يباوقلاو «برجلل ةياظعلا دامر : (156 ةلءالتصعك حصل طع مانكأت]ء5) روثبلاو ماروألا

 .اهيلع
 لكأيو ةئيبخلا حورقلا ئربي نيتلا دامر ءام : (1طء هدنهلك ه0 طع انلهع25) حورقلاو حارجلا

 «حورقلا يف ٍدسافلا محللا غلبي هنأل ؛ «ةميظعلا ةقيمعلا حورقلا عفنيو «حورقلا يف دئازلا محللا

 . ةقزلملا تاحارجلا ةيودأ قزلت ام لثم قزليو «محللا تبنيو

 وأ «ءامب نيتلا دامر اضوصخ دامرلا ءام نم ىقسي دقو : (18:ءاقمر همعدصو) لصافملا تالآ

 ل ع «نهولاو .لاع عضوم نم ةطقسلل تيز نم ريسي ءيش عم

 .انيِب ًاعفن جلافلاو بصعلا عجو نم عفنيو «قرعلا

 . طوألبلا دامر ءام ايضاونضتحو ةّنللا دشي دامرلا ءام : (0:عوصو ه؟ طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 .رصبلا ذحي نويرزاملا دامر : (0ءانأ3: 018255) نيعلا ءاضعأ

 عم اضويصتخمو «ةحئارلا نم عفني نويرزاملا دامر : (02عودهو ه2 طع هطودا) ردصلا ءاضعأ

 . فيطاطخلا ءاود

 . ةدعملا يف مدلا دومج عفني برش اذإ «تيز عم نيتلا دامر ءام :ءاذغلا ءاضعأ

 ؛ءاعمالا ةحرقل طولبلا وأ نيتلا دامر ءام نقحي دقو : (8>هءنقص هدعوصو) ضفنلا ءاضعأ

 ظ .ريصاونلاو ريساوبلاو نمزملا ناليسلا نمو

 عفني نيتلاو طولبلا دامر ءام كلذكو ؛ءاليترلا ةشهن نم برشي دق : (156 ممنوهدو) مومسلا

 . نيسبجلا برش نم
 : دارحلا لجر

 . ةيناميلا ةلقبلا ىرجم يرجي : ةيهاملا

 : لسلا نم عفني : (1 دمتم 2 ه1 هءودصسك) سفنلا ءاضعأ

 ةّقبطملاو  عبرلا تاّيمح يف هريغو قمرسلا ةعفنم ًاخيبط عفني : (1طع !هبعنو) تاتمحلا

 . اغيلب اعفن سواطبرطلاو

 : بارغلا لجر

 «نمزملا لاهسإلا نم عفن ظ ؛خبط اذإ ةشيشحلا هذه لصأ : (8:هءءامصن هءعمصت) ضفنلا ءاضعأ

 ظ . ةرضم ريغ نم ناجنروسلا لمع لمعيو ءأضيأ جنلوقلا نم عفني هنأ هريغو «سلوبا# ركذو
 :"ةاقو

 دلائل قف: نت( هزات ينتحل ءاهيف بطر «ىلوألا ىلإ دراب هنم ولحلا : عبطلا

 ًاصوصخو ءاشحألا ىلإ لوضفلا ناليس عنميو .«ءارفصلا عمقي ضماحلا :صاوخلا

 . ضبقلا عم ءالج ضماحلا ىتح هفانصأ عيمج يفو هبارش

 .1/ « توريب .ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام : عجاري )1(
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 . سحادلل ءالط لسعلا عم نامرلا بح : (15ع ةز؟ءالتس 8ق) ماروألا

 حورقلل ءالط لسعلا عم نامرلا بح : (1طع 0هانط0ل5 220 طع ان10ع15) حورقلاو حارجلا

 ءاهترارحب تاحارجلا قزلي رائّلُجلاو ءًاقرحم اميس الو ءتاحارجلل هعامقأو «ةنشخلا ةثيبخلا
 هعيمجو ءهعامقأ هئازجأ ضبقأو ءيدر هّبح ّنكل .هدّيج ءاذغلا ليلق هعيمجو .نّيلم هنم ولحلاو
 .ولحلا ريغ وأ ناك ولحلا هّبح

 ءالط وهو «نذألا عجو نم عفني لسعلاب نامرلا بح : (0:عدمم ه4 طع طع24) سأرلا ءاضعأ

 ةولحلا ةناّمرلا تخبط نإو «ءالط عالقلا نم لسعلاب ًاطولخم ًاقوحسم هّبح عفنيو «فنألا نطابل
 هبرو نامرلا بارشو «ةديج ةعفنم اهمرو نم عمن نذألا هب تدّمضو ؛يه امك تفقد مث «بارشلاب
 . ضماحلا هّبر اصوصخو ءرامجلا نم عفان

 ةراصعو .« لسعلا عم ةرفظلا نم ضماحلا ةراصع عفنت : (0هنادع هدودصو) نيعلا ءاضعأ

 ظ .رهجلاو نيعلا ةرارح عفنت ًامايأ سّمشملا لسعلا عم ٌرملاو ولحلا
 امهنيلي ولحلاو ءردصلاو قلحلا نشخي ضماحلا : (0عدهو ه4 طع كظعكأ) ردصلا ءاضعأ

 نم هعيمج عفنيو «مدلا ثفن نم عفن رطملا ءام يف نامرلا بح يقس اذإو ءردصلا يّوقيو
 .داؤفلا ولجيو ناقفخلا

 ةدعملا باهتلا نم عفني ءّزملا ناّمرلا ةدعملل هدّيجو «سوميكلا دّيج هلك : ءاذغلا ءاضعأ
 ّبح ّنِإف «كلذ عمو .ةدعملا رضي ضماحلاو ,فيطل ضبق نم هيف امل ةدعملل قفاوم ولحلاو
 «ضماحلا ًاصوصخ هّبر كلذكو ؛ىلابحلا ةوهشل حلصم هقيوسو «قرحم ةدعملل ءيدر ناّمرلا
 نع داوملا فرصيف همّدقي نأ نم ىلوأ ءراخبلا دوعص عنميف هئاذغ دعب مومحملا هصمي نألو
 . ءاذغلا ليلق هعيمجو ءلفسأ

 . لجرفسلاو .حافتلا نم ةدعملل عفنأ ناك امبر هنم زملاو

 ردي امهالكو ءولحلا نم لوبلل [ راردإ رثكأ ضماحلا : (626135::18] 018325) ضفنلا ءاضعأ

 عفني هقيوسو «يعملاو ةدعملا ٌرضي هنم ضماحلاو «ةدعملا حورق نم عفني لسعلاب نامرلا ّبحو
 عرقلا ٌبحو «ناديدلا جرخي ذيبنلاب ناّمرلا لصأ روشقو ؛ةدعملا يوقيو يوارفصلا لاهسإلا نم
 . هخيبطب لوني وأ هلاحب لوني

 ام ًاريثكف ولحلا امأو «باهتلالاو تاّيمحلا نم عفني ٌزملا نامرلا :(156 66:65 تايمحلا
 ظ .ةراحلا تاّيمحلا باحصأ رض

 - :سابير

 . مرصحلاو جرتألا ضاّمح ةّوق هلو «لبجلا ىلع عيبرلا يف تبني تابن : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي دراب : عبطلا

 . ةرارحلل نكسم مدلل عطاق ئفطم : صاوخلا
 . نوعاطلا نم عفني : (1طع د: ءالنس ع8) ماروألا

 . هتراصعب لحتكا اذإ رصبلا دحي : (06انل32 028355) نيعلا ءاضعأ
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 يوارفصلا لاهسإلا 5 عفان : (8:>هنءام ه2عدس5) ضفنلا ءاضعأ

 .نوعاطلاو يردجلاو ةبصحلا نم عمني : (156 ؟676:5) تايمحلا

 :ةئر

 .رظن هيفو «ةّيمغلبلا ىلإ ليمي ليلق هؤاذغ : صاوخلا

 اذإ فخلا نم جحسلا يفشت لمجلا ةئر : (156 »هنهفد همه اطء اناه:5) حورقلاو حارجلا

 . مرولا هنم عنمتو «كلذ لعفت ريزانخلا ةئر كلذكو «ةراح هيلع تلعج

 .وبرلا نم تعفن تبرشو تففج اذإ بلعتلا ةئر : (02عدص5 ه4 طع هطءو) ردصلا ءاضعأ

 ظ . لهس اهماضهنإ : ءاذغلا ءاضعأ

 . نطبلل لقع اهيف ْ : (8:«هرءاقمت هءوود5) ضفنلا ءاضعأ

 فلاخملا بناجلا يف جسفنبلا نهدب هترارم رطقت : (0:عدهو ه؛ ذو ط620) سأرلا ءاضعأ

 نم مهب نوكي امل مهنذأ يف رطقي وأ «نايبصلا هب طعسيو ءنذألا عجو نم فلاخملاو ةقيقشلل

 . نايبصلا حير

 . درابلا ءاملاب نيعلا ضايبل هترارمب لحتكي : (0هنا3 هءعدصو) نيعلا ءاضعأ

 .ارخبت نينجلا طقسي هلبز نإ ليق : ءاذغلا ءاضعأ

 .لظلا يف جاجز ءانإ يف فّمجت هترارم نإ :«قيرطبلا نبا» لاق : (156 مهاةمدو)ز مومسلا

 ترقفلا قل يزذهنأ نيف رك كلر ءهب قدصأ تسلو ,ىعفألا ةعسل بناج يف هب لحتكيو

 .احوطل هبسحأو ًاعفان ناكف روبنزلاو ةيحلاو

 : صاصر

 «هذاختا فانصأو هجاذيفسأ امأو ءّيعلقلا وه اذهو «برسألا باب يف ليق دق :ةيهاملا

 . نيذابارقألا يف هركذنف

 0 دنع هتحئار ىفوتت نأ بجيو ,جاذيفسألاو قرحملا وه هفيطل :رايتخالا

 . بطر دراب : : عبطلا

 هتوق «دّربم رغم هجاذيفسأو ؛مدلا عطقي ل لحتو نييلتو فيطلت هيف هقرحم :صاوخلا

 . قرحملا صاصرلا ةّوق لثم يف صاصرلا ثبخو «قرحملا ايتوتلا ةّوقك

 نم ءيشب وأ هريغو بارشب كح اذإ : (256 5مءالتدوو دسم طع مادكةنلعو) روثبلاو ماروألا

 ] . ماروألا عفن ةدرابلا تاراصعلا

 جاذيفسإلاو «ةيعاسلاو ةثيبخلا حورقلا عمتي : (1طع هانهلك ةصل طع نلهعو) حورقلاو حارجلا

 .امحل ةرئاغلا حورقلا ألمي

 يرحبلا نيئتلاو يرحبلا برقعلا ةعسل ىلع هجاذيفسأ كلد اذإ : (1ء ممؤههو) مومسلا
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 ا

 عودصملا سأر ىلع تعضو اذإ ةداعرلا نإ ليق : (0:عده5 هءاطع ط624) سأرلا ءاضعأ

 ملف اهتبرج دقف ةتّيملا امأو ءةّيح يهو لعفت امنإ اهنأ ّنِظأ :«سونيلاج» لاق .عادصلا تبهذأ

 .ةرذخملا ةكمسلا يهو ءأئيش كلذ نم لعفت

 نكسي ةكمسلا هذه هيف خبطت يذلا نهدلا :«سلوب» لاق :(126زه:5:9 لصافملا تالآ
 .هب تنهد اذإ ةئثيدحلا لصافملا عاجوأ

 ىلإ وع يتلا هتعاس نم ةدعقملا 5 لمتحا نإو : (8:>هءاهم هءعدصد) ضفنلا ءاضعأ

 .ريساوبلا ٌمضيو «جراخ

 : نايبور

 . ناطرسلا يف لاحلاك هيف لاحلا نإ : «سونيلاج» لاق : ةيهاملا

 . حلمي نأ لبق لادتعاب بطر راح هنإ :«هيوجرسام» لاق : عبطلا

 . ةئيدر ةكحو ءادوس دّلوي قتعو حلم اذإ :صاوخلا

 . ةبلصلا ماروألا للحي هنإ :«سونيلاج» لاق :(16 5هءالاه89 ماروألا

 . ًاحلاص ءاذغ وذغي : ءاذغلا ءاضعأ

 .نطبلا نّيليو «هابلا يف ديزيو «ينملا يف ديزي : (5:>ه:ءاه هع359) ضفنلا ءاضعأ

 . عرقلا بح غرمتسيو

 : ةبطر

 . فاقلا لصف يف كلذ نايب نم انغرف دقو ءّتَقلا ىه :ةيهاملا

 : اثيبر

 .نايبورلا نم نخسأ يه «هيوسام نبا» لاق : عبطلا

 باذسلاب تلكأ اذإ اميس ال ءاهيف يتلا تابوطرلا فّمجت ةدعملل ةعفان :ءاذغلا ءاضعأ

 . تيزلاو سفركلاو زينوشلاو

 .هابلا ىلع نوعلا معن : (8:تءامتإ 02عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 : نيبخر

 ..ةراحلا ةدعملل دّيج طلخلا ءيدر ةيناثلا يف سباي راح هنإ :«هيوسام نبا لاق : عبطلا

 . فايش هنم لمتحا نإ نطبلا نّيلي : (8هءاهم هءعدمت) ضفنلا ءاضعأ

 اذ ماضهنالا ءيطب هؤاذغ : ءاذغلا ءاضعأ

 :سقاقر

 . قّمشم امهسأر «نايوتلم نانثا امهو ءموثلا هبشي يسراف ءاود سقاقرلا نإ ليق :ةيهاملا

 . تدعتراو هذب تردخ هّسم نم كمس : ةداعر 2غ(
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 : اك ينملا يف ديزي : (8:ه:ءاقنا/ ه2عدهمد) ضفنلا ءاضعأ

 : عاتيبر

 .ناطرسلاك رجح :ةيهاملا
 . ةيناثلا يف بطر دراب : عبطلا

 .ولجيو فشني : صاوخلا

 ام ةلمجو «ءارلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف . رصبلا ذحي : (060135 ه2عقهق) نيعلا ءاضعأ

 .اددع نورشعو ةسمخ ةيودألا نم انركذ

 نيشلا فرح يف مالكلا يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا
 : 230 ةئاقش

 وهو .نونيماع ًاضيأو «نويمرأ هيّمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لضافلا ميكحلا لاق

 ىلإ هرهز ام هنمو ءهرمحأ هرهز ام يناتسبلا نمو «يناتسبلا رخآلاو «يّربلا امهدحأ «نافنص

 نم اهرشق .ّقرأ هنأ الإ «ةربزكلا قروب هيبش قرو هلو «ةيناوجرألا ىلإ نبللا نول نم ضايبلا

 طسو يفو «شاخشخلا لثم رهز اهفارطأ ىلع ءرضخ قاقد ناصغأ اهيلع طسبنم بيرق ضرألا

  .دقعم هلكو ءمظعأو ةنوتيز مظع يف هلصأو «يلحك وأ دوسأ اهنول ءسوؤر رهزلا

 نولو .ءلوطأ هسوؤرو .بلصأو ءًاقرو ضرعأو «يناتسبلا نم مظعأ هنإف «يّربلا امأو
 .رخآلا نم ةفارح دشَأ وهو ءدوسأ نوكي ام هنمو «ةريثك قاقد لوصأ هلو «يناق رمحأ هرهز

 اينومحدل ىّمسملا ءاودلا نيبو «يّربلا نامعنلا قئاقش نيب قّرفي الو لهجي نم سانلا نمو
 . ةرمحلا يف اهرهز هباشي سوؤر هل يذلا شاخشخلا نيبو « يّربلا

 ىلإ سوؤرلا عمدو «نارفعزلا نول اهنول ةعمد هنم جرخي ءاذه هبشي تابن ينوماغرألاو
 الو «ةعمد قئاقشلل سيل هنأ رخآلا تابنلا اذهو قئاقشلا نيب ةمالعلا نكل ءبرقأ ضايبلا

 .نْوّيلهلا فارطأب هيبش ءيش هل نكل «ناّمر وأ ,ةشاخشخ

 . بطر ةيناثلا يف راح : عبطلا
 . جضنم بذاج لاّسغ لاج وه :«سونيلاج» لاق . للحم ءالج :صاوخلا

 وأ ءوه امك هنايضو هفرو لمعتسا اذإو ءزوجلا روشقب ةب أطولخم رعشلا دوسي :ةنيزلا

 تسيل يتلا ماروألا ىلع ىلطيف خبطي : (1طع 5 ءالتصعد ةصل اطع مانقانلع5) روثبلاو ماروألا

 ظ .ةراحلا ماروألاو لمامدلا ببسب هب غرفتسيو ةبلصب

 5286 .ةخسولا حورقلا نم هسباي عفني : (16 هانهلو ةهه طع انلعع55) حورقلاو حارجلا

 .ًادج كسول حورقلا يقنيو «حّرقتملا برجلاو رّشقتلل غلاب حورقلل ٌقنم وهو ءرشقتلا نمو

 .نامعنلا قئاقش وه :قئاقش )١(
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 غضمي هلصأو .غامدلاو نسارلا ةيقنتل ًأطوعس هتراصع : (0:عوصو ه1 طع 8ع30) سأرلا ءاضعأ

 . ءابوقلا علقيو «سأرلا نم تابوطرلا بذجل
 راثآو اهضايبو «نيعلا ةملظل ةعفان لسعلا عم هتراصع : (00دا3: 05:8355) نيعلا ءاضعأ

 .نيعلا يحاون نم ةبلصلا ماروألا أربأ هب دّمضتو ءالطلاب خبط اذإو ءاهحورق

 ٌردأ لكأ و رتعصلا شيشحب هنابضقب هقرو خبط اذإ : (0عدصق ه, طع هطعكا) ردصلا ءاضعأ

 . لمتحا اذإ ثمطلا ردي : (18:2عأق3 018315) ضفنلا ءاضعأ

 ' : جنادهش

 يف رظنلا نيب عمجن نأ بجيف ؛«بْنِقلا يف انملكت دقو ءبَنَقلا ةرجش رزب وه : ةيهاملا

 ةرجش يرّبلا نإ :«نينح» لاقو .يّرب هنمو «,فورعم يناتسب جنادهشلا نمو ءاعيمج نيبابلا
 اهّبح هبشيو «لفلفلاك اهرمثو ؛ءضايبلا هيلع بلغي اهقرو ءعارذ ردق ىلع رافقلا يف جرخت
 .ةنمسلا بح ىف انلمكت دقو ,نهدلا هنع رصعني بح وهو ؛ةنمسلا

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ءيدر ليلق هطلخو «ةّوقب ففجيو حايرلا للحي : صاوخلا
 .هلوصأ تخبط اذإ يّربلا بتئقلا : (156 5جءالن معك 280 اطع مانكأان165) روثبلاو ما روألا

 «ةراحلا نكس ؛ةجحال تاسوميك اهيف يتلا ةبلصلا عضاوملا يف ةراحلا ماروألا اهب تدّمضو

 . ةبلصلا للحو

 نذألا عجول رطقت هتراصعو «هترارحب عدصي : (01عوستك 01 اع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . سأرلا يف زازحلل عالق هقروو هنهد كلذكو .نذألا ةبوطرلو .«يددسلا

 . رصبلا ملظي : (0هنلقع هعقسك) نيعلا ءاضعأ

 .لاقي اميف دّعملا ٌرضي : ءاذغلا ءاضعأ

 .قفرب لهسي ىيّربلا جنادهشلا نحل ؛ينملا فمجي : (:هءاقص' ه:عمم5) ضفنلا ءاضعأ

 . مطرقلا بهذم بهذيو ؛ءارفصلاو مغلبلا قلطيو «لاقتعالا لحي هريصع نم لطر فصنو

 : جرتهاش

 .ّرملا ثيدحلا رضخألا هدّيج :رايتخالا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 امل ٌرحو ءضبقلا معط نم هيف امل درب هيفو .ددسلا حّتفيو مدلا يّمصي :صاوخلاو لاعفألا ظ
 . ىوقأ هدرب ناكو «ةرارملا معط نم هيف

 . برجلاو ةكحلل برشي : (156 نلمع,5) حورقلا

 . ةّنللا دشي : (0:عهدصو هز طع طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 .دبكلا ددس حتفيو ةدعملا يّوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 مهارد ةرشع نم هنم ةبرشلاو «لوبلا ٌرديو ةعيبطلا نّيلي : (1:هىءاقمل 01قققق) ضفنلا ءاضعأ
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 .مهارد ةرشع ىلإ خوبطملا يف ةيودألا عم هسباي نمو ءركس عم لطر يثلث يثلث ىلإ لطر فصن ىلإ

 .ةعبس ىلإ ةثالث نم ًاقوحسم وه امكو
 . يكمانس هنزو فصن ةقيتعلا تايّمحلاو برجلا يف هلدب :لادبألا

 : جرطيش

 ىلإ رسكملاو «ينيصرادلا روشقك روشقو «قاقد راغص بشخ عاطق هنم يدنهلا :ةيهاملا

 قروك فرو هلو «جلثي ال ثيحو «ةقيتعلا ناطيحلا يف جرطيشلا تبنيو «داوسلاو ةرمحلا

 هيف تسيلو «ىري داكي ال ىتح ارغص دادزيو رغصيو «قرولا ريثك فيصلا يف نوكيو «فرحلا

 . هلثم هتّوقو ءانامدرقلا هبشت هتحئارو همعط «فرحلاك وهو «ةحئار

 . ةيناثلا رخآ يف سباي راح : عبطلا

 .انامدرقلا هتوق كلذكو ءهتحئارو همعط هبشي حّرقم لاج : صاوخلا

 .صربلاو قهبلا ىلع لخلاب ءالط عفني : ةنيزلا

 . هعلقيف لخلاب برجلاو رشقتلا ىلع ىلطي : (156 هدتصلك ةطل 6 انلهعمو) حورقلاو حارجلا

 .اغيلب اعفن عفنيف لصافملا عجول برشي :(126زهذه5) لصافملا تالآ

 . هرمضيف لاحطلا ىلع ىلطي : : ءاذغلا ءاضعأ

 . لاقي اميف هنكسي ةناثملا عجو هب نم نذأ ىلع هلصأ قلع اذإ : (8: عاقب هدعمصك) ضفنلا ءاضعأ

 .ةّوف هلثم هلدب :لادبألا

 نم ىلوألا يف لعجي نأ زوجي :«سونيلاج» لاقو :ةطتخلا يب تينت ةشيشخج بو

 .:راجيشألا

 نم ةيناثلا ةياهن يفو «ناخسإلا نم ىلوألا ةجردلا أدبم يف لعجي نأ زوجي :عبطلا
 ع علا

 . للحم ءالج فيطل : صاوخلا

 . عنيف تيربكلا عم قهبلا ىلع ىلطي : ةنيزلا

 «ناتكلا رزب عم ريزانخلاو ماروألا للحي : (1طع ةت:ءالتد هذ ةهل اطع ماند0د1ء5)روثبلاو ماروألا

 .ناتكلا رزبو مامحلا ءرخ عم اهرجفيو

 5 ىلع ةطنحلا عم هنم تبانلا ىلطي : (156 هاند05 ةصه طه ناهعمو) حورقلاو حارجلا

 . عفنيف ادام لجفلا رشق عم حورجلا ىلع لعجي دقو ءءابوقلا ىلع ىلطيو ؛ عفنيف اهيلع ٌرْذيو

 .اسنلا قرع هب دّمضيو نطارقلا ءامب خبطي :(156زندا) لصافملا تالآ

 .ردسيو 0 : (0:2عقصق هأ طع طع20) بأ رلا ءاضعأ

 قيوس عمأص وصخ لبحلا ىلع ناعأ هب وتخن ادإ : (8:ءرءاقم هءوومد) ضفنلا ءاضعأ

 ظ . ريعشلا
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 فو )١١(.

0 0 0 1 -1 
 دوعلا فوجأ «قرولا يورس كاش امهدحأ .يكرتو ءيمور «ناسنج حيشلا : ةيهاملا

 نونيربس ىّمسي ثلاث فنص هل دجوي دقو «قرولا ّيئافرط رخآلاو .نخدلا يف لمعتسي امنإو
 .رفصألا ينمرألا

 نمو .حيشلا وهو .نوقيراس هيّمسي نم سانلا نم : "سوديروقسيد) لضاملا ميكحلا لاق

 ىعدي عضوم يف رصمبو .سيروط لبج يف اريثك تبني وهو «يرحبلا نيتنسفألا هيّمسي نم سانلا
 «نمست هتفلتعا اذإ منغلاو ءارزب ةئلتمم ءرفصألا لهبألا هبشي ةرمثلا قبد ةبشع وهو ءريصوب
 .ايقودابقب ضراب ةصاخو

 :ةيطالغ ضرأ يف يتلا عضاوملا يف تبني وهو ثلاث عون نيتنسفألا نم :ًاضيأ لاقو
 وهو ؛هيف تبني يذلا عضوملا نم مسالا اذه هل اوجرختسإ ؛نوقينودنس دالبلا كلت لهأ هوعديو
 .نوقيراس ةّوق هتّرقو ءةرارملا ىلإ هنأ الإ ءرزبلا ريثكب سيلو «نيتتسفألاب هيبش وهو «ةينودنس

 :يفوالا هدوجأ :رايتخالا

 . ةثلاثلا يف سباي ةيناثلا يف راح : عبطلا

 .نيتنسفألا ضبق نود ضبق هيفو «حايرلل للحم عطقم هفانصأ عيمج : صاوخلاو لاعفألا
 .ةحولم هيفو رثكأ هترارمو «هنيخست نم رثكأ هنيخستو

 ةيحللا تبني هنهدو «ءبلعثلا ءاد نم عفان ءالط زوللا نهدب وأ تيزب هدامر :ةنيزلا
 . ةئطابتملا

 .ليمامدلاو ماروألا نكسي : (1طع :««ءالنموك ةصق طع مادكااناء) روثبلاو ما روألا
 . ءادوسلاو ةلكألا عنمي :(156 داه6:5) حورقلا
 . عدصي : (0عهصك 0, طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 نيعلا ةرفح المي هدامرو . هلّلحيف دمرلا هئامب دّمكي :(00نلة, ه:عة55) نيعلا ءاضعأ
 . ةحرقلا نم ةضراعلا

 . سفنلا رسع نم عفني : (65ما8405] 0.قةقق) سفنلا ءاضعأ

 .ثلاثلا ًاصوصخو ةدعملاب راض : ءاذغلا ءاضعأ
 ثمطلا ٌرديو اهلتقيو عرقلا ٌبحو ناديدلا جرخي : (056*8ا53] هءعدمت) ضفنلا ءاضعأ

 .رخآلا نيتنسفألا نم كلذ يف ىوقأ وهو «لوبلاو
 . ضفانلا درب نم عفني هنهد : (116 167615) تايمحلا

 . مومسلا نمو ءاليترلاو براقعلا عسل نم عفني : (186 م015055) مومسلا

 :توريب «ةيلعلا «يتكلا زاد: :«نيدلا _ نسق دمحا ًاثيدحو ًاميدق تاتابتلاو باشعألاب يوادتلا :عجاري )1١(
 ١19494١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 :راجنش

 ىلإ كانف ةدديم «سخلا قروك قرو هلو «ةريثك هعاونأ .رامحلا سخ وه :ةيهاملا

 .ديلا غبصي ثيحب مدلاك هدوع «فيصلا يف ٌّرمحيو .داوسلا

 . هيف ام فعضأ هقرو :رايتخالا

 . ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 ىمسملاو ءأضبق دشأ يسولف ىّمسملاو ةرارم هيف ضباق ايلقونا هنم ىّمسملا :صاوخلا

 ظ اذإو «فيفجتو ضبق هعيمج يفو «هنم بيرق هل مسا ال يذلاو «فرحأو امهنم دشأ سولونا

 .قرع هب خّرمو نهدلاب طلخ

 . ناقريلاو قهبلا نم عفان ءالط : ةنيزلا

 ىلع رتعصلا نهد عمو يطل لع ىلاطيو حض هب دمضي : (156 ةت:ءالتض عو) ماروألا

 . سولاف ىّمسملا عونلا ًاصوصخ ةرمجلا
 . يطوريقلا يف لمعتسا اذإ حورقلا لمدي : (156 نلهع5) حورقلا

 . نذألا عاج وأل ءيش عفنأ : (02عدصو هأ طع طع2ل) سأ رلا ءاضعأ

 «لاحطلا عاجوأ نم ًاصوصخو ءايلقونأ اصوصخ ًابرش ناقريلا نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 دعملل غباد هرشقو

 انامدرق عم فصنو لاقثم هل مسا ال يذلا نم يقسأ اذإ : (8:هءاهجز) هءووهم5) ضفنلا ءاضعأ

 . ىلكلا عجول عفان ايلقونأ ىّمسي يذلاو ؛عرقلا بحو ناديدلا جرخأ «فرحلا وأ افوز وأ

 ٌاداّمض لمعتسا اذإ أدج ىغفألا ة ةشهن نم عفان سوسفاي ىمسملا : (1826 م015055) موعسلا

 . كلذ نم بيرق هل مسا ال يذلاو ًايورشموأ
 ديا

 . ليبجنزلا هبشي يدنه ءاود : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . فيطلتو بيجع ليلحت هل «لسعلا ةّوق يفو حايرلا رسكي فيرح ضباق ّرم وه :صاوخلا
  .خوسفلاو بصعلل عفان : (16ءزهذها5) لصافملا تالآ
 لو

 لثم دقع وذ قاس هل تابن وهو «طوبلا ناجرج لهأ هيّمسي :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هالعأ يف «ةحئارلا ليقث هنم قرأ هنأ الإ « سعنراب قروب هيبش قرو هل ءريبك وهو :جنايزارلا قاس

 سيلو «فوجأ لوصأ هلو «هنم ضيبأ هنأ الإ «نوسينألاب هيبش رزبو ضيبأ رهز هيف ليلكإو بعش

 . لصأ يف رغقتمب

 )١( يدنهلا لجرفسلا وه :لش .

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثي.'حو ًاميدق تاتابنلا باشعألاب يوادتلا :عجاري (؟)
 «ةيناثلا ةعبطلا ١4941١. ظ
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 ا ا ا ب ب ا ع ب يع سس حسم

 لبق هقرو وأ «تابنلا اذه ةلمج ذخؤي دقو «دربلاب لتقيو ةلاَبقلا ةيودألا دحأ ءاودلا اذهو
 ءايشأ نم اهب عفتني دقو «سمشلا يف فّمجتو ؛ةراصعلا ذخؤتو ءرصعُيو ٌقدُيو ءرزبلا فجي نأ
 رك

 هرزبو «هل ةرمث ال قيقر هلصأو «ةرفص ٌدشأو رفصأو حوربيلا قروك هقرو :«سفور» لاق
 .باعل هلو «ةحئارو معط الب ربكأ هاوخنانلا نول يف

 . نسحي ملو «شيبلا نم برض وه :«حيسم» لاق
 ىلإ بسن دقو «شيبلاب مجرت دقو «ناركوشلاب مجرتو .ةينانويلاب نويبوق ءاج دق هنإ :لوقأ

 . هيف سانلا فلتخاف «شيبلا ضارعأ نويبوق

 . ةعبارلا ىلإ ةثلاثلا يف سباي دراب : عبطلا

 .القيلاقو يعبطأو يطيرقاب نوكي ام هدوجأ :رايتخالا
 .ردحم مدلل دّمجم .مدلا فزن عنمي : صاوخلا

 . مظعي الف يدثلا هب دمضيو .ًايناث رعشلا تابن هديربت عنم فتنلا عضوم ىلع يلط اذإ : ةنيزلا
 .ةلمنلاو ةرمجلا نكست هتراصع : ( 16 ة«ءالندهد همم اطء مانكااداء5) روثبلاو ما روألا
 .راحلا سرقنلا ىلع ءالط : (1ءزهنهأ5) لصافملا تالآ

 اميف نذألا يف ضرعت يتلا تابوطرلل ةدّيج هتراصع : (0عوصو ه؛ طع ط60) سأرلا ءاضعأ
 . لاقي

 . نيعلا عاج وأ يف لمعتست هتراصع : (0 عناق 018325) نيعلا ءاضعأ

 .نبللا رورد عنميو «مظعي الف يدثلا هب دمضي : (0ءعدصو ه1 طع كطعدا) ردصلا ءاضعأ

 هب دّمضتو «ماحرألا عجو نم عفنيو «مدلا سبحي : (0561859::8 01885) ضفنلا ءاضعأ
 . مالتحالا عنميف ينملا ءاضعأ هب خّرمتو مظعت الف «ةيصخلا

 . فرصلا بارشلا برش هجالعو «لتاف مس وه : (126 م015085) مومسلا

 : لقاقش

 -  .اّم ةبوطر ىلإ ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . ىترملا رزجلا ةّوق هنم ىّبرملا ةّوقو «نييلت هيف :صاوخلا
 .هابلا ةوهش حبهي : (22نءاهم 02 عم25) ضفنلا ءاضعأ

 .نادنروبلا هلدب :لادبألا
 : "”هبرم ةرجش

 ةثالث يهو «سونيم القم انركذ دنع ميملا لصف يف هيف ليق دقو .ميرم روخب وه :ةيهاملا
 .ةرمثب ناعونو «ةرمث الب عون « عاونأ
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 .درابلا ماكزلا نم عفني : (01عدصتق هك طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 . نيعلا ىف ءاملا لوزنل عفان : (00ه13: ه؟عدصو) نيعلا ءاضعأ

 : '' 'جنامهش كلل 5

 . مههاوفأ باعل نم عفن نايبصلا داسو تحت عضو اذإو «ًادج فطلم لحم : صاوخلا

 «هةياريشلاب اررقو [طروعتسو ءاللظ جلافلا نم عفني :(126زدذدا) لصافملا تالآ

 ةوقللا نم اضيأ عفنيو ءغامدلا ىَقن هئامب طعس اذإ : (0:عقمو ه؟ طع ط680) سأرلا ءاضعأ

 . بارشلاب 02 عرصلاو

 تحت عضو اذإ نايبصلا هاوفأ باعل نم عفنيو «ةدعملا تابوطر نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ >

 .اومعز اميف مهسوؤر

 .مح ولا حاي ر نم عمني . (31[18:26161ل/ 018325) ضفللا ءاضعأ

5 
 يسيل ٠

 بطلا جالع يف.اهنم لخادلاو «ةريثك ّبشلا فانصأ :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هيف ١ ضياق ةرفص ىلإ ضيبأ وهو «يناميلا وه قّمشملاف . جرحدملاو «بطرلاو يققحلا (ةثالث

 ليبق نم وه سيلو «قوذلا دنع هيف ضبق ال يرجح فنص دجويو «ّبشلا حاّقف هنأكو ةضومح

 .ٌّبشلا
 . ةيناثلا ىف سياي راح : عبطلا

 ءيش لك يف ىوقأ امه كلذكو ءهلصأو هرشف يف اصوصخو .«درواذابلا ضبق نم رثكأ هضبقو

 . ةلم

 . طبإلا نانصو رحبلاو لمقلاو زازحلا ىلع تفزلا ءام عم : ةئيزلا

 حورقلل ًاصفع ّبشلا لثمب رمخلا يدرد عم : (1 طع >؟هادصلق 220 طع 1عع23) حورقلاو حارجلا

 .رانلا قرحو ةلكألل احلم هيلثم عمو :ةلكأتملاو ةرسعلا

 . نانسألا عجو نم هب ضمضمت اذإ عفان هخيبط : (0عهصو ه6 ط6 5620) سأرلا ءاضعأ

 .دقعلا ريثك ىّمسي دقو «ةرارملا ديدش دْعَسلاب هيبش لصأ هل تابن وه : ةيهاملا

 كلذكو .هلصأو هرشق يف ًاصوصخو ءدرواذابلا ضبق نم رثكأ هضبق :صاوخلاو لاعفألا

 يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .كناب هاشلا وه :جنامهش )١(

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ءملقلا راد ,ينامكرتلا يناسغلا لوسر نبا.
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 عفنيو «نانسألا عجو نم هب ضمضمت اذإ عفان هخيبط : (0عدهك 0106 5620) سأرلا ءاضعأ

 .ةاهللا مرو نم هلصأو وه

 .دبكلاو ةدعملا عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 ل محم ىو ةءاستلا فوت نوع عنمي هلصأ خيبط : (80:613:1 0825590 ضفنلا ءاضعأ
 . ةدعقملا ماروأل هيف اسولجو

 . نايبصلل اصوصخو ةقيتعلا تاّيمحلا نم عفان : (16 16؟6ه15) تايمحلا
 : "7كشخ ريش

 .ةارهب ءاريثكلاو فالخلا رجش ىلع عقي لط وه

 . لاج : صاوخلا

 . لادتعالا ىلإ : عبطلا

 ىوقأ لب «هلاعفأو هلاهسإ يف نيبجنرتلا نم بيرق وه : (8:ه:اد:9 هءعد5) ضفنلا ءاضعأ

 . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةغلاب هتيقنتو ءخفنلاو حايرلا للحيو «ءالج مغلبلل عطقم فيرح : صاوخلا

 .ًاصوصخ صربلاو قهبلاو ناليخلاو ةسوكنملا ليلآثلا عطقي : ةنيزلا
 (ةينبللا روكبلا ىلع لخلا عم لعجي : (756 ةنءالنمعم ةهل اطع مانكاتنلفو) ر وثبلاو مار وألا

 . ةيلصلاو ةيمغلبلا ماروألا ٌلحيو
 . حّرقتملا برجلاو ةيمغلبلا حورقلا ىلع لخلا عم :(756 ناه:5) حورقلا

 نم ةّرص يف ًالوعجم اًولقم ًاصوصخ ماكزلا نم عفني :(0:عد»و 0:56 0620) سأرلا ءاضعأ
 طعتساو «دغلا نم قحس مث «ةليل ّلخلا يف عقن اذإو «دراب عادص هب نم ةهبج ىلع ىلطيو ؛ناتك
 نم وهو .ةوقللا ن نمو «سأرلا يف ةنمزملا عاجوألا نم عفن :هقشنتسي ىتح ضيرملا ىلإ مدقو هب

 .ةضمضم نائسألا عجو نم عفني لخلاب هخيبطو .ةافصملا ددسل ٌأدج ةخفنملا ةيودألا

 .ربونصلا بشخ عم ًاصوصخو
 . ءاملا ءادتبا عم اسريإلا نهدب هقوحسم طعس اذإ :(00ن12: ه:عدد5) نيعلا ءاضعأ
 . نورطن عم برش اذإ سفنلا باصتنا نم ًاضيأ عفني : (25ما2 هب هءعهص5) سفنلا ءاضعأ

 رّفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .فالخلا وهو جمارهبلا رجش وه :كشخريش )١(
 ىفطصم تسرهفو حيحصت . تووريب ءملقلا راد .ينامكرتلا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي

 .اًقسلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري (9)
 1881١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 رديو «ةّرسلا ىلع ءالط ولو عرقلا بحو ناديدلا لتقي : (8:هءءادص' هءودصد) ضفنلا ءاضعأ

 . ةيلكلاو ةناثملا يف ةاصحلل راحلا ءاملاو لسعلاب ىقسيو ءامايأ لمعتسا اذإ ثمطلا

 .امهب بهذيو «ةصاخ ةيوادوسلاو ةّيمغلبلا تاّيمحلا لحي : (16 ![ءابءم5) تايمحلا

 ب وهو «لتاق هنم راثكإلا نأ موق معزو «ماوهلا برهت هناخد نم : (156 مهذ5هد5) مومسلا

 . يمخرد هنم برش اذإ ءاليترلا ةعسل نم عفني

 يف امهيف راص قرحأ اذإو «ةيناثلاو ىلوألا نيب هفيفجتو «ةثلاثلاو ةيناثلا نيب هناخسإ : عبطلا

 . ةيناثلا

 هيفو .هنهد كلذكو «حايرلا شفي عاجوألل نكسم «ةدرابلا طالخألل جضنم :صاوخلا

 ّدشأ هسبايو ءاأجاضنإ دشأ هبطرو «نخسأ هّنكل .حّتفملا جضنملا نم بيرق هجازمو «غلاب نييلت

 . مار وألل جضنم : (116 5ة:ءالتهقو) مأ روألا

 . ةلهرلا حورملا خزف عفني هدامر : (16 ن10655) حورقلا

 .اههبشي امو باصعألا عاجوأ نم هنهد عفني : (1طع زماطغق) لصافملا تاالآ

 عجو نم عفنت هتراصعو «هنهد اهوضصخو ءمونم . (02عوصق5 هأ طع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 ظ .نذألا ةبوطر سبيو يوادوسلا نذألا

 . رصبلا فعضي هلكأ نامدإ : (00113+ 0:عده5) نيعلا ءاضعأ

 ءاشحألا يف اص وصخ نبللا ٌردي هرزبو ثبشلا : (0:عوه5 ه6 طع هطو5) ردصلا ءاضعأ

 :نبلل ةرثكملا

 َرضيو :«سونيلاج» لاق «ماعطلا وفط نم نئاكلا ءالتمالا قاوف نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . ةئيقت هرزب يفو «ةدعملاب

 يف سلجو هب نقح اذإ ينملا عطقي دو صغملا نم عفني : (8:>هعءادصب هءومص5) ضفنلا ءاضعأ

 .ركذلاو «ةدعقملا حورقل دّيج هدامرو «ةتبانلا ريساوبلا عطقي هرزبو «هئام

 :عمش
 . موملا لصف ىف هيف ليق :ةيهاملا

 . هآبلا يف ديزي : (8>هءاقتال 01عدهق) ضفنلا ءاضعأ

00 

 اميف نوخرطلا قروك قروو بغزو ءوتسم قيقد بصق هل «نيتاسبلا ىف تبني :ةيهاملا

 .نبلو ردقأ

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(

 ١994١. «ةيناثلا ةعبطلا
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 نيبيضقب يذلاو «ءاحللا قيقر فوفلم دلجك ةرمحلا ىلإ يذلا فيفخلا هدوجأ :رايتخالا
 نأ يغبني ال «ءيدر يسرافلاو ؛ءيدر يطويخلا بلصلا ةرمحلا ليلقلا ظيلغلاو «ءاحللا فيفخلا

 . ءيش هنم لمعتسي

 امهيف غلابف هنبل امأو .ةثلاثلا رخآ يف سباي .ةيناثلا لّوَأ يف راح : ةنينح» لاق : عبطلا

 . ةعبارلا يف لب «٠ :اعيح

 مل حلصأ اذإو «هل رجهي ام ذحأ كلذو ؛قورعلا هاوفأل ريجفتو ةذحو ضبق هيف : صاوخلا
 .ةراحلا ةجزمألاب ًاصوصخو ٌراض ةلمجلاب وهو ءهعضوم ىف ركذ امل هب عفتني

 .ناتسألا علق يف نيعم هنبل : (0,عوص5 هآ طع طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 ًالوأ عقني نأ بجيف «ءاقستسالا جالع يف ىقسيو ءدبكلاو ةدعملاب ٌرضي :ءاذغلا ءاضعأ
 حلملا نم ءيشب صرقيو «فجي مث «مايأ ةثالث بلعثلا بنعو جنايزارلاو ابدنهلا ريصع يف
 . عفنلا ٌّيوق نوكيف ءربصلاو جليلهلاو دبرتلاو يدنهلا

 بطلا يف ناك دقو «ءاملاو مغلبلاو ءادوسلا لهسي : (86561313 01835) ضفنلا ءاضعأ

 اذإو «ةدعقملا قورعل هريجفتو ينملاو هابلاب هررضل كرت مث ؛تالّهسملا يف لمعتسي ميدقلا
 ددجيو .قوقدم ريغ ةليلو موي بيلحلا نبللا يف عقني نأب هحالصإ نأل كلذو ءهب عفتني مل حلصأ

 .هلامعتسا نم أدب دجي مل نمو .ةئيدرلا طالخألا هعلق لطبيو ءهفعضي امم كلذو ءأرارم كلذ

 . هشيشح نم اذهو «قيناود ةعبرأ ىلإ قناد نم هنم ةبرشلاو .نومكو جنايزارو نوسينأ هب طلخيلف
 اذإو ءدرابلا ءاملا يف دوعقلا هعطقي اًممف هلاهسإ طرفأ اذإو ءهبرش ىرأ الو ؛هيف ريخ الف هنبل امأو

 . جنلوقلا باب يف فوصوملا بئذلا لبز نم ءيشو جنيبكسلاو لقملاو قشألا عم جنلوقلل يقس

 . تاّيمحلا هديلوتل رجه : (126 12/625) تايمحلا

 . نيمهرد نزو هنم لتقي : (156 م015025) مومسلا

 :مجلش
 .ناصغألا ريثك تبن وه يّربلاو . يناتسب هنمو « ىّرب هنم :"سوديرومسيداا لاق :ةيهاملا

 ماهبإلا ضرع لثم هضرع «سلمأ قرو هلءفرطلا سلمأ «ةبرخلا يف تبني ؛عارذ نم وحن هلوط
 رزب اهيف ءرخآ فالغ اهيف رهظيف فلغلا كلت خفتنتو «ىلقابلاك فلغ يف رمث هلو اليلق ديزي وأ
 لثم ؛ىّقنت يتلا ةيودألاو رمغلا طالخأ يف دربلا عفن دقو «ضيبأ هلخاد ناك رسك اذإ ءدوس راغص
 فنص نوكي دقو ةّئسركلاو ىلقابلاو ةطنحلا قيقد نم هريغو سمرتلا قيقد نم لمعت يتلا ةيودألا

 . ةلاّثقلا ةيودألا لطب هرزب برش يف مدقت اذإو .هركذ مدقت امم ءاذغ لقأ وهو ,«مجلشلا نم رخآ

 . ىلوألا يف نابطر ةيناثلا يف ناراح امهالك : عبطلا
 نامدإو «ًاريثك ًاظيلغ ءاذغ يّذغي ًادّيج ًاخبط ًاخوبطم هلكأ :«سونيلاج» لاق :صاوخلا

 عم ًاحوبطم ناك ام هنم دوجألاو ءءاذغ لقأ حلملاو ءاملاب خوبطملاو . حايرلاو ددسلا دلوي هلكأ
 .نيمسلا محللا
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 راح دامر ىلع درولا نهدب عمش اهفيوجت يف بيذأو تقرحأو ةمجلش تذخأ نإو :ةنيزلا

 . قيتعلا بلعتلا ءاد نم ًاعفان ناك

 دربلا نم ضراعلا جرقتملا قاقشلا عفني هنيعب لمعلا اذه كلذكو : (156 ناءعم5) حورقلا

 .ادامض كلذ لثم لعفي خوبطملا مجلشلاو

 .ردصلاو قلحلا نّيلي نيمسلا محللا عم خوبطملا : (0عدصق ه4 طع هطعوا) ردصلا ءاضعأ

 مجلشلاو «ىلكلا نخحسيو ًاريثك ءاذغ يذغي محللا عم خوبطملا كلذكو :ءاذغلا ءاضعأ

 . ةدعملا يف ئطبي

 عم خوبطملاو «ةعفنملا ريثك ءسرقنلا ىلع بصي هخيبط :(106زهاه05) لصافملا تالآ

 . رهظلا نخسي محللا

 : رصتلا عفني ع وأ 507 هلانت مجلشلا نإ ليق :(0ءانا3 ه:عدص5) نيعلا ءاضعأ

 ناتوقلا ناتاهو «لوبلا ٌردي هؤامو «ينملا كلوي هم رج : (07::1ءا35) 01ع355) ضفنلا ءاضعأ

 ؛«عامجلا ةوهش كّرحي رزبلا كلذكو «هابلا حّيهيو لوبلا ردي محللا عم خوبطملاو هيف ناترهاظ

 .هابلل اجييهت لقأ حلملاو ءاملاب خوبطملاو «لوبلا ردي مجلشلا قرو لكأو

 : جنذاش

 دقو ءرصم نداعم نم جنذاشلا رجح ىلع رفحي دقو «ندعملا يف دجوي دق :ةيهاملا

 فوج يف راح دامر يف نانفديو ءرّودم رجح نم ءزجو ءرسكي نأب رجح نم ذخؤي نأب ءشغي

 نولب هكحم نول ناك نإ ءرظنيو ءنسم ىلع ٌكحيف هنم ذخؤي مث «ةعاس كرتيو «نيجاجأ
 .رانلا ىلإ هريلف آلإو ءهافك جتذاشلا

 .خسو هب طلتخي الو «ةبالصلا يوتسملا ءًاعيرس تّتفتي ام سنجلا اذه دوجأ :رايتخالا

 «تاخافنلا هيف ىري ال هنأب كلذ ريغو شوشغملا نيب قرفلاو «ةفلتخم ناولأو طوطخ هيف سيلو

 هيلع لدتسي ًاضيأو «هفالخب جنذاشلاو «ةميقتسم طوطخ ىلع جنذاشب سيل هنأ رجحلا راسكنابو

 . ةرمح لقأ هنول ناك - كح اذإ  جنذاشب سيل يذلا رجحلا نأ كلذو ءنوللاب

 سباي «ةيناثلا ىلإ دراب لوسغملاو «ةثلاثلا ىلإ سباي «ىلوألا يف راح لوسغملا ريغ : عبطلا

 . ةثلاثلا ىلإ

 «ةعنام هتّوقو ل ا :صاوخلا

 اًرح لقأو سبيأ هنكل ءاثيشقراملا ةّوق هنإ : مهضعب لاق . غلاب فيفجتو فيطلتو ءاّم ناخسإ اهيفو

 ظ . ءالجو فيطلت ريغ نم

 : ادد هرمضيف دئازلا محللا ىلع رورذلاك لمعتسي : (186 انأ6655) حورقلا

 « ضيبلا ضايبب لمعتسا اذإ اهلمديو نيعلا حورق ولجي : (0هانادع هءعدصق) نيعلا ءاضعأ

 نوكي نأ تبحي ءانلاب الوأ ليعتما ةراح ماروأ كانه ناك نإف «نافجألا ةنوشخ نم هدحر كو

 حورق راثآ نم هدحو عفن امبرو «دئازلا ا ىلع رابغلاك ّرذي وأ جيردتلاب نخشي مث .0 ١

 يف ءابطألا باصأ دقو .بجحلا ضعب يف قتفلا عم عفنيو «نبللا عم دمرلا نم عفنيو : نيعلا
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 نافجألا ة ةنوشخ ةاوادم يف هدحو جنذاشلا لامعتسا :ليقو «نيعلا تافايش يف جنذاشلا يع

 .خوبطملا ةبلحلا ءامب وأ «ضيبلا ضايبب فادي : لبق ةراح ماروأ عم ةنوشخلا تناك نإف «ىلوأ
 نيعلا يف رطقو قيقر وهو «ءاملاب هلحف ءراحلا مرولا نم ًاولخ نافجألا ةنوشخ تناك نإ :ليقو
 هب لحكيو «ليملاب لمحي ىتح ًامئاد هنخث يف دزف .كلذ ةّوق لمتحا دق ليلعلا تيأر اذإ ىتح

 .ًاعفان دجوف بّرجو نحتما دق كلذ ةلمج : ليقو . بلقي نأ دعب نفجلا تحت

 .«ثمطلا ناليس ماودلو لوبلا رسعل بارشلاب ىقسي : (8::ه,ءاقمال 018355) ضفنلا ءاضعأ

 .ينملا فذقل حلصي جنداشلاو

 : لوغلا رعش

 . ةقفعتم ةطسبنم هيلاعأو هقورع «داوسو ةرمح نيب هنولو «قورعب علقي تابن : ةيهاملا

 . سباي راح : عبطلا

 . ةئرلاو ردصلا يّقني : (0عدصو ه4 طع هدع5ا) ردصلا ءاضعأ

 : كباباش

 .ةّوقلا يف موصبقلاب هيبش وه ليف : ةيهاملا

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا
 ًاصوصخو .لئاسلا باعللا عطقيو «عرصلا نم عفني : (0عدهك 06 56 5680) سأرلا ءاضعأ

 . نايبصلا هاوفأ نم

 . شوجنزرم هريغو عرصلا نم هتعفنم يف هلدب : لادبألا

 : نيبرش
 يتلا لاعفألا درونلف .ىفوتسم ًامالك نارطقلا يف انلق دقو .«نارطقلا ةرجش وه : ةيهاملا

 رغصأ اهنكلو ءورسلا ةرمثك ةرمث اهلو «ربونصلا ةرجش سنج نم ةرجشلا هذهو «هترجشب صتخت
 ةميظع ةرجش يه :«سوديروقسيد» لاق .ريصقو .«ليوط :ناعون يهو .ةكوش اهلو ءاهنم
 دقو «ريثكب هنم رغصأ هنأ ريغ ءورسلا رمشب هيبش رمث اهل «نارطقلا هنم نوكي ام اهنمو ءورسلاك
 سآلا ٌبح لثم رعرعلا رمثب هيبش رمث اهلو ؛كّوشتم ءًاضيأ ريغص وه ام نيبرشلا ةرجش نم نوكي
 هنم رطق اذإ «ةحئارلا هيرك ايوق ًايفاص ًانيخث ناك ام هدوجأف ؛نارطقلا وهو ءانردق امأو ءريدتسم
 .«سزوأ) ةيسرافلاب ىّمست ةرجشلا هذهو «ةددبتم ريغ ءاهلاح ىلع هتارطف تتبث

 ةضباق ةّوق نارطقلل : «سوديروقسيد» لاق . ضبق ة ةرجشلا هذه رشق يف : صاوخلاو لاعفألا
 . ىتوملا ةايح موق هاّمس كلذلو «ةتّيملا داسجألا ظفحتو .ةّيحلا داسجألا ضبقت «نفعلل ةفلاخم

 عدص ةرجشلا هذه ةرمث لوانت نم رك نم : (0عهسصق ه1 طع 2620) سأ رلا ءاضعأ

 عجو نكس اهقرو هيف خبط لخب ضمضمت اذإو ءاهل اهعذل يف ةدعملا ةكراشملو «نيخستلاب
 .نانسألا

 . لاعسلا نم ةعفان هترمث : (01عوصق 01 186 كظ65() ردصلا ءاضعأ

 . دبكلا عفنت اهنكل ءاهل ةعاّذل ةدعملل ةئيدر هترمث : ءاذغلا ءاضعأ
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 لفلفلا عم تبرش نإو «لوبلا ريطقت نم ةعفان هترمث : (8:ه:ءادمب هءودمد) ضفنلا ءاضعأ

 سبح امبرو «نطبلا سبح برش اذإو ؛ةميشملاو نينجلا جرخأ اهرشقب رخبت اذإو «لوبلا تّردأ

 لولا
 محشب تطلخ نإو . يرحبلا بنرألا برشل بارشلاب هترمث ىقست : (1826 م01505) مومسلا

 . ماوهلا هبرقت مل ندبلا هب حسمتو «ليألا

 :تلشو ريعش

 . هلعف نم بيرق هلعفو ءرشق الب عون تلشلاو ,فورعم :ةيهاملا

 . ىلوألا يف سباي دراب : عبطلا

 .هقيوس نم ىوقأ ريعشلا ءامو «ةطنحلا ءاذغ نم ّلقأ هؤاذغو «ءالج هيف : صاوخلا

 . عفان ريعشلا ءام عيمجو «بطرأ تلشلا ريعش ءامو «طالخألا ةّدح نارسكي امهالكو

 .راح ءالط هنم فلكلا ىلع لمعتسي : ةنيزلا

 عم وسحلاك «ءاملاب اخ وبطم هنم ذختي : (156 5ءاا1 مقعد 220 طع ماندان165) روثبلاو مار وألا

 . ةراحلا ماروألا ىلع هكشكبو ءهدحوو «ةبلصلا ماروألا ىلع ًاداَّمْض جنيتارلاو تفزلا

 .هأربأ حّرقتملا برجلا ىلع ًاداّمض عضوو فيقث لخب خطل اذإ :(756 اناه658) حورقلا

 نالايس عنميو .سرقنلا ىلع لخلاو لجرفسلا عم هب دمضي :(186ز0أ1815) لصافملا تالآ

 . لصافملا ىلإ لوضفلا
 رزبب برش اذإو ءهردصلا ضارمأ نم عفني هؤام : (0عدهو ه؟اطء ءطء50 ردصلا ءاضعأ

 . بنجلا عجول شاخشخلا رشقو كلملا ليلكإو .هقيقدب دّمضيو «نبللا رزغأ جنايزارلا

 .ةدعملل ءيدر هؤام : ءاذغلا ءاضعأ

 هكشكو هقيوس  خيبط كلذك و «نطبلا كسمي هقيوس : (1661313 058815) ضفنلا ءاضعأ

 .ًاراردإ ٌدشَأ ةطنحلا كشك ءامو .«لوبلا ٌردي

 عمف ةدرابلل امأو . .ًاجذاسف ةّراحلل امأ .تاّيمحلل بطرم دّربم هؤام : (156 1ه/6م5) تايمحلا

 . ةيمغلبلا تايمحلل نطارقلا ءامب ًاجوزمم نيتلاب هنم خوبطملا ًاضيأ ىقسيو «جنايزارلاو سفركلا

 :محش
 .فورعم :ةيهاملا

 . ّبخأ ْنسملا محشو «يصخلا محش مث «سبيأو نخسأ لحفلا محش :عبطلا

 ءطسو كيدلا محشو «جاجدلا محش نم نخسأو ًادج فيطل طبلا محش :صاوخلا

 بدلا محشو ءزعاملاو دسألا محش نيب طسوتم رقبلا محشو «ةنوخسلا ديدش ليألا محشو

 «عيمجلا ضبقأ زنعلا محشو .«فخأ ّنسملا محشو «ىوقأ هعيمج يف ركذلا محشو «فيطل

 . اليلحت دشأ سيتلا محشو

 راثآ ىلع عفان رامحلا محشو .؛بلعنلا ءاد نم ناعفان رولا محشو بدلا محش :ةئيزلا

 .ًادج ةفشلاو هجولا قاقش نم عفني زولا محشو ءدلجلا



 مى نيشلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 محش .ماروألا نم عفان ريزنخلا محش : (186 ن5 280 طع مانك؛ن165) روثبلاو ماروألا
 .ةبلصلا ماروألا للحي دسألا

 .رانلا قرحل عفان ريمحلا محش : (1 انلهعتو) حو رقلا

 محش كلذكو «ءنذألا عجو كسي زولا محش 55 هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ
 .ناسللا ةنوشخل عفان جاجدلا محش ءأدج كلذل عفان هنإف .بلعثلا

 . حنشتلا نم عفان لبولا محش :([6 زهذ205) لصافملا تالآ

 .لسعلا عم رصبلا دحيو «نيعلا ءامل عفان كمسلا محش : (06ان135 058325) نيعلا ءاضعأ
 نم فوتنملا رعشلا تبنيو نيعلا يف لزانلا ءاملاو «ةواشغلا نم عفان ّيرطلا ىعفألا محشو
 . نفجلا

 نم عفنيو .لمعتسا اذإ ءاغمألا عذلل عفان زعاملا- محش : (ظ«نىءامدب ه:عدم5) ضفنلا ءاضعأ
 .هدومج ةعرسل كلذو ء«ريزنخلا محش نم ءاعمألا حورق جالع يف ىوقأ زنعلا محشو ءاهحورق
 موحشلا عيمجو «ريساوبلل عفان ًاروخب لمجلا مانس . عذلل ًائيكست ٌدشأ ريزنخلا محش نكلو
 رولا محش كلذكو ءاهل ءيدر قيتعلاو ؛محرلا عاجوأ نم ةعفان هريغو جاجدلا محشك ء«ةنيللا
 ظ . محرلا عفني

 خطل اذإ ليآلاو ليفلا محشو ؛ماوهلا عسل نم عفان ريزنخلا محش :(186 2015055) مومسلا
 . حيرارذلا نم عفني زنعلا محشو «ماوهلا درط هب

 : رعش
 .ًادج ةوقب فمجم نُحسم قرحملا رعشلا :صاوخلا
 .رعشلا تبني هؤامو «نانسألا ولجي قرحملا : ةنيزلا
 .ةّوقب ةلهرلاو ةخسولا حورقلا فمجي قرحملا رعشلا : ([5© اناهع25) حورقلا
 .نانسألا ولجي قرحملا رعشلا : (018385 01 © طعه0) سأ رلا ءاضعأ

 .بِلَكلا بْلَكلا ةضعل ًاداّمض لخلاب ناسنإلا رعش : مومسلا

 : سروقش
 . عاجوألل هتراصع برشت ةراح ةوق هل :صاوخلا

 . قهبلا ىلع ىلطي بارشلاب هّيرط : ةئيزلا
 . دئازلا محللا ىلع ٌرذيو «ةنمزملا حورقلا قزلي : (16 ان1هع15) حورقلا

 عجول يطوريق هنم ذْحَّتُيو ءسرقنلا ىلع لخلاب ىلطي : (126ز01245) لصافملا تاللآ
 .بلصلا

 . لاعسلل قوعل تاوالحلاب هنم ذختي : (01عهمو ه1 86 865[) ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا عذلل يلامو ردأب نامهرد هنم ىقسُي : ءاذغلا ءاضعأ
 اذإو «لوبلا رسعو ايراطنسودل يلاموردأب نامهرد : (8:تءامنو ه:عدد5) ضفنلا ءاضعأ

 .لاقي اميف قفرب ثمطلا ٌردأ ءاسنلا هتلمتحا
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 . قبلا ةرجش ىهو ؛رادرد انركذ دنع لادلا لصف ىف هيف ليق

 : ءاضيبلا ةكوش

 نوالاماخلا قروب هيبش قرو هلو «ضايغو لابج يف تبني «درواذابلا هنإ : ليق : ةيهاملا
 هلوط قاس هلو «ءكّوشم وهو «بهذلاب هيبش ءيش هيلعو ءهنم اضايب دشأو ٌقدأ هنأ ريغ «ضيبألا

 هيبش كّوشم سأر هفرط ىلعو «ءفّوجم ضيبأ وهو «ماهبإلا عبصإ ظلغ يف نيعارذ نم ربكأ

 هيبش هرزبو «ةيريفرفلا نول لثم هنول ءرهز هلو «ليطتسم هنم رغصأ هنأ الإ 0 ذفنقلا كوشب
 .رمحأ هلصأو «هنم ةرادتسا ذدشأ هنأ الإ ءمطرقلا بحي

 . ىلوألا يف ةسباي ةدراب : عبطلا

 . ماوهلا درط عضوم يف قلع اذإ ليق : صاوخلا

 . ةيمغلبلا ماروألا هب دّمضي هلصأ : (726 ة«:ءالندوذ ةصق طع مانق:انلع5) روثبلاو ماروألا

 عجول ًاحلاص ناك هخيبطب ضمضمتو خبط اذإ هلصأ : (0:عدصو ه6 6 2620) سأرلا ءاضعأ
 «ناقفالا

 سرقنلا اهخيبط عفني :(156ز0155) لصافملا تالآ

 . مدلا ثفنل ًاحلاص ناك هلصأ برش اذإ : (0عدهو 06 :طء هدع50) ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا ءاخرتسال عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 .لوبلا ٌرديو «نمزملا لاهسإلا عفني برش اذإ هلصأ : (8:ه:6ا351 هءودصت) ضفنلا ءاضعأ

 ا . ماوهلا عذل نم نم عفني : (1طع مه15025) ١ ومسلا

 : ةيدوهيلا ةكوش

 .راح : عبطلا

 . ةللحم ةفيطل : صاوخلا

 . زازكلا نم عفني : (176ءزهذه(5) لصافملا تالآ

 نم عفنيو «سرضلا عجو نم هخيبطب ضمضمتي : (0:عههو ه6 طع 2620) سأرلا ءاضعأ

 . هلوصأ ليعافأ اذكهو ءاهلك لزاونلا

 . ردصلا نم مدلا ثفن نم عفني : (865مأ:2:هم/ هءعد55) سفنلا ءاضعأ

 . ءيقلا عباتت نم عفني هلصأ : ءاذغلا ءاضعأ

 . محرلا نم ةنمزملا تابوطرلا ناليس قفاوي هلصأ : (8:ه:ءادصب هءعد55) ضفنلا ءاضعأ

 لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي رفظملا .ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .رادرد يه : قبلا رجش 223

 .اًمسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . توريب ملقلا راد «ىنامكرتلا يناسغلا
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 : ةيرصملا ةكوش

 ةيناثلا يف ةسباي ىلوألا يف ةدراب : عبطلا

 ظ .لزاونلل ةعطاق ةفّفجم : صاوخلا
 .لامدإلا ديدش ءهرزب ةصاخو ءهلصأ : 256 همانه لك 280 طع ان16ع25) حورقلاو حارجلا

 . قلحلا مرو نم عفتني : (018335 01 اط© هطء50 ردصلا ءاضعأ

 .ةدعملا مرو نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 : بارش

 . ةوهقلا هب ىنعأ : ةيهاملا

 ناهد هيداكلا ظيلخلاو سرطلا ةيعلاودزارملا ني نم, ىلا ل زبعقلا لدي. :ضارغلا
 ١ ةّين اطالخأو ءالتما قورعلا يف

 امأ .ةجزمألا بسحب هلوانت فلتخيو «ىبنعلا ىفاصلا قيقرلا قيتعلا هدوجأ :رايتخالا
 ذخأي نأ لضفألاو سرع رش نو وسامك تريخلا امأو «نامرلا عم هنم ليلقلا ردقلاف بابشلل

 برش دنع بابشلل ىلوألاو ؛ةميظع ةّرضم هراثكإ يف ذإ ,لدتعم ردقب بارشلا نم ناسنإلا
 .ةترداغو هنارشلا ةؤوس ريبكتلا «فاقلا برش قيتعلا بارشلا

 ةيودألا 38 صربلاو قهبلا ليزيو ءصاخشألا ضعب نمسيو «ةرشبلا نّسحي : ةنيزلا
 .ةرشبلا ولجيو «ةروكذملا

 ةلكالاو ةثيبحلا حورقلا ىلع بارشلا بص : (156 80ان505 220 [ط6 ان16655) حورقلاو حارجلا

 .ةينبللا حورقلا كلذكو ءهعفن بارشلاب روصانلا لسغ اذإو ءاهعفني لوضفلا اهيلإ ليست يتلا
 ىوقلا ردحيو ءظفحلا ليزيو سو رك : (0:عوصم هك طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 . ةيناسفنلا
 نامدإو «ةشعرلا ثرويو ءباصعألاب رضي هبرش نامدإ :(10زهاتا) لصافملا تالآ

 عجو نم عفنيف لسعملا بارشلا امأو ء.هفعضو بصعلا ءاخرتسا ثروي موي لك يف ركسلا
 . لصافملا

 :نظيلاب "شن ادع قيتعلا بارشلا : «هيوسام نبا» لاق : (0ءانأ3+ 01835) نيعلا ءاضعأ

 ةرفظلا هب لحكتو ء«رصيقب فورعملا فايشلا هب كحيف «ةرفظلا ةيودأ هب نجعت قيتعلا بارشلاو
 .اهعفني هنإف «ةنمزملا

 بارشلاو «بلقلا حرفيو ةيزيرغلا ةرارحلا يمني : (0ععوم5 ه4 طع طعكا) ردصلا ءاضعأ

 . سفنلا طسبيو «ةئرلا يراجم يّقني ولحلا

 يفو ءاحلاص اسوميك دّلوي «ءاذغلا ريثك ءماضهنالاو رادحنالا عيرس :ءاذغلا ءاضعأ
 . برشلا نم لادتعالا دنع ماعطلا يّهشيو ءلوضفلا نم ةدعملا يقنيو ءيقيو يّنغي تاقوأ
 ءمضهلا دّوجيو «ءاذغلا ذفني بارشلا ليلقتو «ىلكلاو دبكلا يف ددسلا ثروي هنم راثكإلاو

 . ةيلكلا ةوهشلا يبريو .مدلا ىلإ هتلاحتسا عرسيو

 يف ةقرحلل دّبج «لوبلا ٌرديف «قيقرلا ضيبألا امأو : (85::هءادصب هنود 55) ضفنلا ءاضعأ
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 لّهسم خفانف ءرحبلا ءامب لمعي ام امأو .نطبلل نّيلم لسعملاو «ةناثملاب ٌرضي قيتعلاو «ةناثملا

 نم ًاراردإ اهرثكأ يئاملاو «محرلا عاجوأ نم عفني لسعملاو «ةدعقملا ءاخرتساب بهذيو «نطبلل

 اهيوقي فرصلاو ءاهخفنيو اهيخري نأب ءاعمألاب رضي جوزمملاو ءّردي الف ولحلا امأو . فرصلا

 .اهنم خفنلا لحيو اهنخسيو هضبقب
 لومعملاو السغو انو ماوهلا عيمج عسلل عفان قيتعلا بارشألا : (156 م015025) مومسلا

 ماوهلا عسلو ءرطفلا لكأو «كترملا برش نمو «ةرّدخملا مومسلا برش نمل عفان رحبلا ءامب

 فرح نم مالكلا رخآ اذهف .ةيزيرغلا ىوقلل انيعم ءاود بارشلا لعج يذلا هللا دمحنلف .ةدرابلا
 . ءاود نوثالثو نانثا انركذ ام ةلمجو «نيشلا

 ءاتلا فرح يف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

0000-0 

 . دنهلا نم هب ىتؤي .فورعم :ةيهاملا

 «فّشحتي ملو «لبذي مل يذلا ءيرطلا ثيدحلا هدوجأو هلضفأ .يدنهلا رمتلا :رايتخالا

 . ةقفداص هتضومحو

 . ةيناثلا يف سباي دراب : عبطلا

 . ةبوطر لقأو صاجإلا نم فطلأ لّهسم : صاوخلا
 ةرثك نم ةيخرتسملا ةدعملا ضبقيو «تايّمحلا يف شطعلاو ءيقلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 . ءىقلا

 فصن نم بيرق هخيبط نم ةبرشلاو «ءارفصلا لهسي : (1506435» 01:8385) ضفنلا ءاضعأ

 .لطر

 ةجحاحلا عم انضويمتمو «سبركلاو يشغلا تاذ تاّيمحلا نم عفني : (16 [ءبونو) تايمحلا

 .ةعيبطلا نيل ىلإ

 : يردوت

 هرذجو ء.رذجلا عبرم «نويسارفلا قروب قرولا ةهيبش ةبشع :«سوديروقسيد» لاق : ةيهاملا
 يّربلا امأو «يردوتلا نم لمعتسملا وه اذهو ءدوسأ ليطتسم رزب اهيف عامقأ هل ء«عارذ فصن ردق

 . جرحدم هرزبف

 . ىلوألا يف بطر ةيناثلا يف راح : عبطلا

 . حيرقت هيفو «فرحلا ةفارحك ةفارح هل : صاوخلا
 ةحّرقتمب تسيل يتلا تاناطرسلا نم عفني : (156 5:ءالتصعك هس اطع مادقأانلءق) روثبلاو ماروألا

 . حّيهتلا ىلع دّمضيو «ةبلصلا ماروألا عيمج نم عفنيو «لسعو ءامب ءالط

 ) )1١«توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19917.
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 . عفنيف سرقنلا ةبالص هب دّمضت :(01005]186) لصافملا تالآ
 .نذألا ل وصأ م أر وأ نم عفني : (02عهم5 ه4 طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 .نيعلا. حورق ىقن لسعلا عم هب لحتكا اذإ : (0هدل3: 018385) نيعلا ءاضعأ

 دعب طالخألا ثفن ىلع تاقوعللا يف عق و اذإ نيعي : : (0 عمم ه4 (طء هطعو) ردصلا ءاضعأ

 :ىرشملا» .نيجعلاب سبليو ةّرص يف لعجي مث ؛ءام يف ىلغيو عقني نأ
 . بارشلا نم خوبطملا اصوصخو هابلا يف عفني : (::هعامص 0:عم05) ضفنلا ءاضعأ

 بون
 يربلا تفزلاو «هترجش ةرمث شيرق مضقو ءاهنم برض يفوفلاو ؛ةفورعم ةرجش :ةيهاملا

 اهله لحي

 .ناخسإلا ةفيطل ةضباق هتّوقف شيرق مضق وهو «هرزب امأ :صاوخلا
 . ةراحلا ما روألل داّمض ةرجشلا هذه قرو : (156 5ءالانم عك ةه0 طع مانقأان165) روثبلاو ما روألا

 نم عفني ءردنكلا قاقدو ,جنسادرمو ٌروألا محشب طلخ اذإ هرزبو هقرو :حورقلاو حارجلا
 عيمجو :نادبألا نم ةمعانلا حورق يف عفني سآلا نهدو عمشب طلخ اذإو .ةرهاظلا حورقلا
 ةيرطلا تاحارجلا ىلع هقرو لمعتسا اذإو ءارورذ حرجلل قفاوم هرشقو . ةبطرلاو ةراحلا حورقلا

 . اهداسف عنم

 عجول لخلاب اهونصخ .هخيبطبو هب ضمضمتي : (01عوه5 ه4 (ط6 2620) سأرلا ءاضعأ
 . كلذل لخلا يف خبطيف هبشخ ققشي دقو «نائسألا

 . نيعلا لاحكأ يف عقي هناخد : (06ه1113: ه:عد55) نيعلا ءاضعأ

 بونتلا غمصو .ردصلا نم ثفنلا ىلع نيعي هرزب : (018325 01 1126 6865) ردصلا ءاضعأ
 . تفزلا نم برض وهو ءأدج نمزملا لاعسلا نم عفنلا ميظع

 .[ةفوؤملا] دبكلل لسعلا ءامب لاقثم نزو هنم عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 .لوبلا كنبمأو لقع برش نإ : (8:6261313] 058315) ضفنلا ءاضعأ

 : نيبجنرت
 ىلع اندالب يف هعوقو رثكأو ءرهنلا ءارو امو ناسارخب طقسي ام رثكأ .ءلط اذه :ةيهاملا

 . ضيبألا يرطلا هدوجأ :رايتخالا

 . ةرارحلا ىلإ لدتعم وه : عبطلا

 . ءالجلل حلاص نّيلم :صاوخلا

 .ردصلا نّيليو لاعسلا نم عفني : (06عقم5 ه, طع 02651) ردصلا ءاضعأ

 > . شطعلا نكسي :ءاذغلا ءاضعأ
 ةبرشلاو «هيف ةيصاخب هلاهسإو «قفرب ءارفصلا لهسي : (18:هرءاقكإل 0688585) ضفنلا ءاضعأ

 .ةجزمألا بسحب ًالاقثم نيرشع ىلإ ليقاثم ةرشع نم
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 يتلا ةراجحلا نم ساحنلاو برسألا صلخي ثيح عفتري ناخد ايتوتلا لصأ :ةيهاملا

 ايميلقإ هبوسرو ءاديج ايتوت هدعصم ناكف ايميلقإلا دعص امبرو «هطلاخي يذلا كنالاو ءاطلاخي
 ىلإ هنمو « ظيلغ هنمو «قيقر هنمو «رضخأ هنمو «رفصأ هنمو «ضيبأ هنم ايتوتلاو نويدوقس ىمسي

 يذلا ءاملا تحت يدردلاك عمتجي ايتوتلا ةلاسغ يدنهلاو «نامرك دالبب لمعت اهلك هذهو «ةرمحلا

 ىقبي كلذو ءدعصي ايتوتلا نأ ءايتوتلاو نويدوقس نوي نيب قرفلاو «نويدوقس كلذو «هلسغي
 هنم دعص دعص اذإ اذهو «ساحنلل ايميلقإلاك اذهو . ساحنلا اهيف ليسي يتلا قينامألا لفسأ

 ىلإ هب يمرت جاومألاو ءرحبلا يف تومي جدخلا بلص ًارّودم ًاناويح رحبلا يف نإ :ليقو ءايتوتلا
 .ًادج فيطل وهو ءايتوتلا هنم لعجي لحاسلا

 عيمجلا ىرطأو «ينامركلا يقتسفلا مث ءرفصألا مث «راّيطلا ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 . هلضفأ

 . ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف دراب : عبطلا

 . تاففجملا لضفأ هلوسغمو «عذل الب فمجي :صاوخلا

 .نانصلا نم عفان : ةنيزلا

 حورقملا نم ىتح حورقلا نم هلوسغم عفتي : (156 ههانملك صم طع نلهعم5) حورقلاو حارجلا

 . ةيناطرسلا

 «قيعلا نورع يب ؟ديعبملا يحل لوقفلا جير هويعلا جر رمل : نيعلا ءاضعأ

 .لوسغملا ًاصوصخ «تاقبطلا يف ذوفنلاو
 .اهماروأو ريكاذملاو ةدعملا حورق نم عفان : (0561817::85 هعقصق) ضفنلا ءاضعأ

 :راكنت

 .نوغئاصلا هلمعتسي بهذلا ماحل هنإ :لاقيو « عونصم هنمو © يندعم هنم : ةيهاملا

 . هيف ةيصاخل نانسألا لاكأو ءسرضلا عجو نم عفني : (0عدهسك ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 : جريمشت

 . سباي راح : عبطلا

 . ةوقب ضباق : صاوخلا
 200 مرت

 يّربلاو . يّرب وه ام هنمو «يناتسب وه ام هنم «سمرتلا نأ 'سوديروقسيد» معز :ةيهاملا
 ٌبح امهالكو .يناتسبلا هل حلصي ام لكل حلصيو «يناتسبلاب هيبش وهو «يناتسبلا نم رغصأ
 . يرصملا ىلقابلا وهو .طسولا روقنم «معطلا رم «لكشلا حطرفم

 .199ا/ «توريب ؛ةفرعملا راد ,يرانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري )010(
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 . رغصأ هنكل «هلاعفأ نم فصوي ام عيمج يف ىوقأ هنم يّربلا :رايتخالا

 . ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف راح : عبطلا

 :«سونيلاج» لاق .هيف عذل الب للحيو ولجي ةرارم هيف يذلا سمرتلا : صاوخلاو لاعفألا
 وه ةلمجلابو .ةوالح هيف ىقبت الو ءًايرغم نوكي نأ دعبي الو ظيلغ ةرارملا عوزنملا سمرتلا
 مكحأ اذإ ءاذغلا ريثك بّيطملاو . ادّيج مضهني مل اذإ قورعلا يف ًاماخ دّلوي ءمضهلا رسع «ءيدر
 مث ؛هترارم لوزتل عوقنملا وهو ء؛ةجوزلو سيبيت هيفو ءطلخلا ءيدر ريغ «مضهناف هخيبط
 . ءاذغلا ىلإ هنم برقأ ءاودلا ىلإ وه ةلمجلابو . نحطي

 ءهجولا ولجيو ءروثبلاو ةبهكلاو راثآلاو قهبلاو فلكلا ولجيو رعشلا قفويت: ةنيؤلا

 . صربلا نم هخيبط لطن لامعتسا عفنيو «ىّرهتي ىتح رطملا ءامب خبط اذإ ًاصوصخو
 .حورقلاو ءهجولا يف روثبلا نم عمني : (1طع وت ءالتزص ع5 ةصل طع مايككن]ءو) روثبلاو ماروألا

 «ندب ندب يف بجي امكو ؛لسعلاو ّلخلاب وأ «لخلاب ةبالصلاو ءريزانخلاو «ةراحلا ماروألاو
 . هداسف عنم انارغنغلا ىلع بص اذإ هخيبطو

 لصأ عم هنإ ىتح «برجلا نم عفني : (1طع ؟؟هدنصلك 220 طع انآمع15) حورقلاو حارجلا

 ةئيدرلا حورقلاو فصحلاو ةلكآلا نم عفنيو «يشاوملا برج بهذي دق دوسألا نويرذاملا
 . يسرافلا رانلا نم عفنيو «تاحارحلا عاجوأ ريعشلا قيقدب هقيقد نكسيو «ةثيبخلاو

 . عفنيف اسنلا قرع ىلع داّمض سمرتلا نم ْذْحَتي : (26هذ515) لصافملا تاللآ

 . ةبطرلا سأرلا حورق نم هقيقد عفني : (0:عومك ه2 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 ًاصوصخو .لسعلاو ٌلخلاب خبط اذإ ًاصوصخ «لاحطلاو دبكلا ددس حتفي : ءاذغلا ءاضعأ
 يذلا نكلو .«ةوهشلا قتفيو «نايثغلا نكسي هل ةرارم ال يذلاو . لفلفلاو باذسلاو لسعلا عم
 . ذوفنلا ليقث هترارم تجرخأ

 ةّرسلا ىلع ءالطو اخيبط عرقلا ٌبحو ناديدلا جرخي : (801اقل) ه:عوم5) ضفنلا ءاضعأ

 جرخيو «ثمطلا ٌرديو ءاسنلا قرع عاجوأ نم عفنيو ءجوزمملا لخلاب ًابرش وأ «لسعلاب ًاقعلو
 ناديدلا جرخيو كلذل «لسعلاو ّرملا عم لمحي دقو .ًالومحو ًابرش لفلفلاو باذسلا عم ةنجألا
 مهضعب ركذ اميف ىلحملا نكلو «نطبلل لقع هيفو «لوبلا ٌردي كلذكو «ّلخلاو لسعلا عم ابرش
 .لقاع الو ولطم اال

 : يرحب نينت

 ىلع عضويو . عفنيف هتضع ىلع عضويو ىشي : «سونيلاج» لاق : (186 م015085) مومسلا

 . عفنيف نلغيرط ناويحلا يرحبلا نينتلا ةبرض
 : حاسمت

 يلاوح نم ذخأ اذإ هنإ : ليق «نيعلا ضايب نم عفني هلبز : (0هنادع هءعهصق) نيعلا ءاضعأ
 يذلا عامجلا ةوهش نكسي ٌسخلا رزبو «عامجلا ةوهش جّيه بارشب برشو «لاقثم نزو هتيلك

- 

 م ١و بطلا ىف نوناقلا
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 . ةعاسلا يف هعجو نكسي هتضع ىلع ًاداّمض همحش :مومسلا
 ل

 قروب .هيبش هقرو «رغنلا هل لاقي عضوم يفو .؛دنهلا يف تبنت ةرجش قاروأ :ةيهاملا

 نانسألا غبصي غضملا دنعو «لفوفلاو ةرونلا عم هنولوانتي دنهلا لهأو .هناصغأ كلذكو «نوميللا

 .مهتاقوأ رثكأ يف هنولوانتي نولازي الو هلوانت نوبحي دنهلا لهأو .ةبيط ةحئار هلو «رمحأ ًاغبص

 . كلذب نورختفيو

 بارشلا عم هقرو ةراصع نإ :ليق .نانسألا رّمحيو ءرخبلا ليزيو «ةهكنلا بيطي :ةئيزلا

 كيبل ولج
 كلذل يدنهلا نوغضميو «ةّثللا دشيو رومعلا يومي : (0:عدصق ه4 طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 .امئاد

 ؛ءاشجلا بّيطيو حايرلا رسكيو ءمضهلا ىلع يّوقيو ةدعملا مف يّوَقي : ءاذغلا ءاضعأ

 .امئاد دنهلا لهأ هغضمي كلذلو
.)5(9 . 

 . ا

 . فورعم : ةيهاملا

 .عدصيو «ينملا ديزي وهو «هتبوطر نم رثكأ هترارحو «ىلوألا يف بطر راح :عبطلا

 . جذاس نيبجنكس هدعبو شاخشخلاو زوللا هحلصيو

 .©0نت

 ةنس هيلع ىتأ اذإو ءهيرطب الإ عفني ال ءءاثلاب لاقي دقو ءيّربلا باذسلا غمص وه :ةيهاملا

 . ةيلضفلا تابوطرلا نم هيف ام للحتل هب عفتني ملو .«فعض

 اهببسل ةبيرغ ةيلضف ةبوطر هيفو «فيفجتلاو ناخسإلا يوق «قرحم ًادج راح :عبطلا
 .لاحلا يف عذلي ال

 ؛ةعاس دعب الإ قرحي ال ةيلضفلا هتبوطر ببسبو ءرّجفم جضنم لهسم ٌقنم :صاوخلا

 هل ريظن الو «ةيلضفلا هتبوطرل ةدم دعب نكلو «ندبلا قمع نم ًاقيتع ًاديدش ًابذج بذجي امم وهو
 . ةرارحلا ىلإ جازملا رييغت يف

 استار الو ريكا هناك هومرب القرد( اني تملا وم رو دردقلا تم ةنيولا
 فلكلاو راثآلا نم عفني كلذكو «ةعاس نود اهيلع كرتي الو «مدلا ةبهك نم عفنيو .هباب يف

 . صربلاو

 .نيطقيلا نم عون وه :لوبنت )١(

 ١1991. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : مجاري (؟)

 نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .ايسفاث يه :ايسفت (6)

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريبي «ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر
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 لصافملا ىلعو .سرقنلا ىلعو .ءاخرتسالا ىلع حسمي : ([طءزهزمغ5) لصافملا تالآ
 .اسنلا قرعل هب نقتحيو «ةدرابلا

 عجو نم عفان .سفنلا رسعو حيقلا ثفن نم عفني : (0:عممك ه4 طع هطغعذا ردصلا ءاضعأ
 لوضفلا ثفن ىلع نيعيو ىب ًاغارفتساو ًاداّمضو ءالط اهعاجوأ نم ميدقلا ًاصوصخو «نيبنجلا
 .تاقوعللا يف هلامعتسا يف ًافيطلتو ءالط

 . لاهسإ هعمدو هروشفو هلصأ يفو : (5056125) 0:8225) ضفنلا ءاضعأ

 تاسولرلا كي ” ةراصعلا نمو «تايمخرد ةثالث هرشف نم ذخؤي : (186 1697615) تاّئيمحلا
 . ٌرِض هنم رثكأ اذإو «يمخرد ةعمدلا نمو

 .افرخ هلثمو ءاريثك هنزو اثلث هلدب :لادبألا
 : "7 اُت

 صاخلا ُهَلْعِف الإ ًائيش لعفي الو «عفانملا ليلق ءيدر هنم هفتلاو ؛يماشلا هلدعأ :رايتخالا
 . حملا كلذكو ءهب

 دراب ضماحلاو ضباقلاو صفعلاو «ةيئاملا نم هيف امل بطرأو دربأ هنم خسملا : عبطلا
 كلذكو «ةفلتخم ىهف دربلا بلاغلا ناك نإو ؛هريغ نم ةرارحلا ىلإ ليمأ يئام ولحلاو ؛ظيلغ
 ديدش لعلو :ةدراب ةيلضف ةبوطر هرهوج يف بلاغلا نإف ةلمجلابو :ةفلتخم اهراجشأو اهقاروأ
 ١ دبل سيو لدفع حلا نق ةرالجلا

 سيل اميف ًاصوصخو «خفن حافتلا يفو ءهقرو يف ًاصوصخو .لوضفلل عنم هيف : صاوخلا
 ةبوطر ةهج ىلإ ًادج يئام هفتلاو «يئام ولحلاو «يضرأ يئام هنم ضباقلاو صفعلاو .ولحي
 طلخ هضباقو هصفع نم دّلوتيو «هتراصع ظفحي لسعلاو .ةعرسب هتراصع ىلغت كلذلو ؛ةيلضف
 ةئوفعلا هلوبقو هتجاجفو هطلخ ةيماخل تاّيمحلاو ؛تانوفعلا دّلوي ٌجفلاو ضماحلاو . يضرأ
 للحتل هّيرط نم ريخ هقيتع «هريغو حافتلا بارشو ضباقلا طلخ نم فطلأ ضماحلا طلخو
 . ةئيدرلا تاراخبلا

 ماروألا ءادتبا نم هتراصعو هقرو عمني : طع ود ءاانصعد ه0 اطع مادكغان165) روثبلاو ماروألا
 . ةلمنلاو ةراحلا

 ةراصع كلذكو «لمدي هؤاحلو هقرو : (156 >هاند05 ةهل طع ان16655) حورقلاو حارجلا
 ظ . هنم ضباقلا

 .يعيبرلا ًاصوصخو .؛بصعلا عجو ثدحي حافتلا لكأ نامدإ :(16ز01815) لصافملا تالآ
 ولحلا رطعلاو يماشلا رطعلا ص وصخ «.بلقلا يّوقي : (0عوم5 01 طع 0265 ردصلا ءاضعأ

 .ًاضيأ هقيوسو «عفانملا ميظع ناك ةرارحلا نم رمغ كانه ناك نإو «ضماحلاو
 وأ ةرارحل ناك نإو «ةدعملا عفني هنم ضباقلاو .ةدعملا فعض يوقي : ءاذغلا ءاضعأ

 )١( :«توريب ؛ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري ١194917.
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 أدج دراب ريغ ظيلغ طلخ اهيف ناك اذإ ةدعملا فعض عفني ضماحلاو صفعلا كلذكو «ةبوطرل

 ولحلا . ءيقلا عنميو ةدعملا يوقي حافتلا قيوسو .ةوهشلا ةلقل عفان نيجعلا يف يوشملاو . هظلغل

 «سبح ةيلاخ تناك نإو «زاربلا يف هردحأ امبر اأظيلغ ًأطلخ ةدعملا يف فداص اذإ ضماحلاو

 مهللا ؛هقيوسو صفعلا ايراطنسودل هقفوأو ءايراطنسود نمو دودلا نم عفني نيجعلا يف يوشملاو

 .ركسلا نيل هبلغي نأ الإ

 . هطلخ ةيماخل ةريثك تاّيمح هماخ نم دّلوتي دق : ( 16 ؟ةبء5) تايمحلا

 .هقرو ةراصع كلذكو «مومسلا نم عفان : (1طغ م015085) مومسلا

 دبرت
 .دنهلا نم هب ىتؤي قاقدو ظالغ ةبشخ عاطق : ةيهاملا

 ةتوننآلا قيقدلا تصقلا نيباثاك فتلتلا ريؤسملا ريقلا نضيبألا ةؤوحا :رايثخالا

 بوقثلاو ًادج فيفخلاو ؛هتّوق فعضتو لكأتب دقو «هظيلغب سيل تّتفتلا عيرسلا سلمألاو

 .زوللا نهدب هقوحسم عمجيو «ضايبلا يّقني ىتح ربغألا هرشق كحي نأ هحالصإو «فيعض
 كلذلو «ةقيقرلا تابوطرلا جرخي هنأل ندبلا يف ًافافجو سبي هلامعتسا ثروي :صاوخلا

 . زوللا نهد عم لمعتسي

 ةقرحملا طالخألا نم ائيش لّهسيو ءًاريثك ًامغلب لّهسي : (8:ه.ا200 هءودهه) ضفنلا ءاضعأ

 ةظيلغلا طالخألا لّهسي «هيوجرسام» لاق ء«سكعلابف ًاخوبطم امأو .ًاقوحسم ذخأ اذإ اذه ءًاليلق

 نإف «مغلبلا نم قيقرلا لّهسي هنأ ّحصألاو «نيكرولا نم ماخلا لّهسي :مهضعب لاقو .ةجزللا

 نإ الإ «ةظيلغلا لّهسي سيلف هدحو امأو «ماخلاو ظيلغلا لهسأ هتّوق ةَّدِج هل امو ليبجنزلاب يّوق

 . ةعبرأ ىلإ تاخوبطملا ىفو ١ نيمهرد ىلإ هنم ةبرشلاو .ءاعمألاو ةدعملا ىف ًائربتم هفداص

 20١

 تخبط هقاروأ دجوت مل اذإو «ةيعوّني ةّوق هنبلو هقاروألو ء عبط هل هسفن يف نيتلا : ةيهاملا

 رئاس نم ذختت امك ةراصع هنم تذختاو ءاهؤام ذخأو ؛.ةضوضرم ةروسكم هنم يّربلا ناصغأ

 . هلاعفأ يف لسعلا هبشي نيتلا ديقعو «تاشيشحلا

 نأ نم بيرقو ةربخ هيف حضنلا ديدشو ءدوسألا مث ءرمحألا مث «ضيبألا هدوجأ :رايتخالا

 نأ الإ ءلمقي كلذلو ءدّيج ريغ هنم دّلوتملا مدلا نأ الإ «هلاعفأ يف دومحم سبايلاو ءّرضي ال

 . ضيبألا عيمجلا فخأو ءزوللا زوجلا دعبو ؛هسوميك دوجيف زوجلا عم نوكي
 دربلا ىلإ ءالج هنم ٌجفلاو «ةيئاودلا ليلق ةيئاملا ريثك هبطرو ءاليلق راح هنم بطرلا : عبطلا

 . فيطل اهرخآ يفو «ىلوألا يف راح هنم سبايلاو «هنبل الإ ءوه اميف

 رثكأ ميحللاو «لّلحم جضنم «ءالجلا يوق  فيرحلا ًاصوصخو  هنم سبايلا :صاوخلا

 .هكاوفلا رئاس نم ىذغأ نيتلاو ءهدشأو فرحأ يّربلاو ,فيطلتو عيطقتو ةيرغت هيفو ًاجاضنإ

 )١( «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19917.
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 ىلإ ءالجلا نم سبايلاو فيرحلا جرخ امبرو «خفن هيفو ءّرضي الرزأ نيا يررت عجل وردا
 برجل أجالع ناك  دوسألا نويرزاملا لصأ عم خبط اذإ هقروو سبايلا نإ ىتح .حيرقتلا

 .دلجلا ىلإ تانوفعلا عفدي غلاب نييلت هيفو 0  مئاهبلا

 «قرعيو «جراخ ىلإ عفدي اضيأ سبايلاو «نظأ اميف كلذل ةرارحلا نيكست هلوانت يفو «قرعيو
 يفو ةدعملا يف ذوفنلاو روغلا عيرس هنم بطرلاو ءدماجلا بيذيو ءءامدلا نم بئاذلا دّمجي هنبلو
 ءاذغ نم ازانتكا ّدشأ وهف «بوبحلاو محللا ءاذغ زانتكا يف نكي مل نإو نيتلا ءاذغو «ندبلا

 هبشخ دامر ءام ىقسيو «هنبل ةّوق نم ةبيرق - قروي نأ لبق  هنابضق ةراصع ةّوقو .هكاوفلا عيمج

 نيتلا بارشو .يناعملا يف هنم بيرق طولبلا بشخ دامر ءامو «نطابلا يف نبللا دومجل رركملا
 ةّرَق ريمخلا يفو .اهب خبط اذإ محللا يرهي ام ةفاطللا نم نيتلا نابضقلو «طلخلا ءيدر فيطل

 . ةعرسب بذج امل ليلحتو قمع نم ةبذاج
 ءهقرو كلذكو «قهبلاو اهفانصأو ليلآثلاو ناليخلا ىلع دّمضيو هب ىلطي هنم حفلا :ةنيزلا

 «ليمامدلا جضنيو .ةوخرلا ةراحلا ماروألاو ءضارمألا ببسب دسافلا نوللا حلصي هلوانتو

 ماروألل عفان زيّمجلا نبلو ءسحادلا ىلع نامرلا رشقب ةرونلا وأ «نورطنلاو اسريإلاب ًاصوصخو

 زيمجلا ًاصوصخو «ثوتلا عفنيو زيمجلا خيبط كلذكو «ةلضعلاو ريزانخلاو ليلحتلا ةرسعلا
 وهو . . كلذ عيمج يف هنبل كلذكو .دربلا قاقش ىلع يطوريقبو ءمشولا راثآ عطقت هقرو ةراصعو

 جراخ ىلإ عافدنإلا عيرس هنأل :ليقو . هطلخ داسفل هّرم لمقي وهو :ايلطوتل ازيثك امس نفع

 . ةيناويحلل حلاص

 زيمجلابو ةيلصلا مار وألا هب دّمضي : (156 ة:ءاانمعك ةصل طع مادكفان1ءو) روثسلاو ما روألا

 اذإ فصحلا هبطر ثدحيو «ليمامدلا جضنيو .قهبلا ىلع هنم ٌجفلاو .ريعشلا قيقد عم اخوبطم

 ؛نامرلا روشق عم كلذل ةرغرغ نينذألا لوصأ ماروأو «قلحلا ماروأل هخيبط عفنيو «لمعتسا
 رضي مل ًابلص مرولا ناك اذإو «ةوالحب لاحطلاو دبكلا ماروأ سبايلا ٌرضيو .ذينافلا عم سحادلاو

 ماروألل ليلحتلا ديدش زيمجلاو .ًادج عفنيف تاللحملا تافطلملاب طلخي نأ الإ «عفني ملو
  .ةرسعلا

 عم هخيبطب ىلطيو ءحّرفت هقرو ةراصع : (16 ؟+ها3205 250 طع ا16655) حورقلاو حارجلا

 حورقلا ىلعو ىَّرّشلا ىلع لعجي هقروو «ءابوقلا نم عفني هقروو ؛ةكحلا ىلع لدرخلا ةوغر
 عم لمعتسا نإ «ةقيتعلا ةنفعلا حورقلل ٌقنم لاكأ هبشخ دامر هيف رركملا ءاملاو «تابوطرلا ةظيلغلا
 . تاحارجلل قزلم زيمجلا نبلو «ةثيبخلا نيقاسلا حورقل دنقلقلا عمو «سحادلا أربأ نامرلا روشق

 ىلع لعجيف «شاخشخلا قرو قرولاو «هنم ّجفلا عم لعجي :(126زه:55) لصافملا تالآ
 ةيقوأ ردق هنم ىقسي دقو ءعجولا بصعلا ىلع ٌبصي رركملا هبشخ دامر ءامو .ماظعلا روشق
 . فصنو

 ةوغر عم هخيبط رطقيو 000 هبطر عفني : (0عدهت ه, طع طء20) سأرلا ءاضعأ

 ّنسلا يف لعج اذإ قّروي نأ لبق هنابضق ةراصع وأ «هنبل عفنيو «نينط اهب يتلا نذألا يف لدرخلا
 :ارورذ سأرلا حورق ئربي هنم ٌجفلاو . ًاداَّمض نذألا تحت ام ماروأ ىلع هلامعتسا عفنيو «ةلكأتملا
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 ءاملا ءادتباو «ةبطرلا ةواشغلا نم عفني لسعلا عم هنبل : (0هنلدع هءودصو) نيعلا ءاضعأ

 .اهبرجو نافجألا ةنوشخ هقروب كلديو «تاقبطلا ظلغو

 قفاويو «قلحلا ةنوشخ نم هنم سبايلاو بطرلا عفني :(0:عدسو 0659 هط50 ردصلا ءاضعأ '

 عاجوأو «نمزملا لاعسلا نم عفني هبارش كلذكو «نبللا ٌردي نيتلا بارشو ةئرلا ةبصقو ردصلا
 . ةئرلاو «ءبيضقلا ماروأ نم غفنيو ءردصلا

 هسبايو «ةدعملل ءيدر هبطر :«سونيلاج» لاق .لاحطلاو دبكلا ددس حّتفي : ءاذغلا ءاضعأ

 «حلام مغلب نم يذلا شطعلا عطقي امم وهو «ةدعملا لوضف ىّقن يرملاب لكأ اذإو «ءيدرب سيل
 عفان هبارش برش كلذكو نيتنسفألاب ًاصوصخ ءاقستسالا نم عفنيو ءشطعلا جّيهي هسبايو

 دبكلاب رضي سبايلاو «هئالجب ذوفنلا عيرس رادحنالا عيرس نيتلاو . ماعطلا ةوهش عطقيو .ةدعملل

 قيرلا ىلع هلامعتسالو «عفني ملو ٌرضي مل بلص مرولا ناك نإف ءطقف هئالجب نيمرولا لاحطلاو
 زوجلا عم هءاذغ نأ ىلع ءزوجلاو زوللا عم ًاصوصخو ء«ءاذغلا يراجم هحيتفت يف ةبيجع ةعفنم

 ادج ءيدر زيمجلاو .ًاميظع هررض ذئنيح راص ةظلغملا عم لكأ نإف ءزوللا عم هئاذغ نم رثكأ

 نيتلا فانصأ عيمجو .هنبلب وأ «قشألاب اداّمْض لاحطلا ةواسجل عفان هنكل «ءاذغلا ليلق «ةدعملل

 .ةدعملا ىلإ داوملا ناليسل قفاوم ريغ

 سبح ا .هسبايو 17 ةناثملاو ىلكلا عفني : (806اقتال 09[عقمست) ضفنلا ءاضعأ

 هبطرو «ةدعقملا قورع هاوفأ حتفت هقرو ةراصعو ؛«ءاعمألا ىلإ داوملا ناليس قفاوي الو «لوبلا

 نإ كلذكو «محرلا ةبالصل كلذكو «قوقدم زولب هنم لوونت اذإ اصوصخو ءاليلق لهسمو نّيلم

 ٌرديو محرلا يقنيف «ضيبلا ةرفصب هنبل لمحيو «ماعطلا لبق ذخأو مطرقلاو نورطنلاب طلخ
 «نيتلاو . باذسلا عم صغملا نقح يف ةبلحلا عم ماحرألا داّمض يف ذخّتيو «لوبلا ٌرديو ثمطلا

 نبللا ىلع رطقملا هنبلب نبجلا ءام ذختا اذإو «لمعتسا اذإ المر ةيلكلا نم جرخي هنبل اصوصخو

 هبشخ دامر ءام نم ىقسيو .ةيلكلا ةيقنتو ةعيبطلا قالطإ يف ىوقأ ناك ءأريسي هبيضقب كّرحملا

 بارشو «تيزلاب طلخي نيلاحلا يفو هب نقتحيو .فصنو ةيقوأ ايراطنسود لاهسإ هب نمل رركملا

 .ذوفنلا عيرس نطبلا نم رادحنالا عيرس هئالجب وهو نّيليو ٌردي نيتلا
 حفلا لعجي لعجيو «ءاليترلا كلذكو :ًاحورم برقعلا ةعسل نم عفني هنبل : (1طع م015085) مومسلا

 نبا ةضع ىلع ةنسركلا عم اهب دّمضبو .عفنيف بِلكلا بلكلا ةضع ىلع ّيرطلا قرولا وأ هنم ظ

 شوهنلل عفان زيمجلاو .اقسو اسف اا ا او اواو . عمت سرع

 : ةالطو ابرك

 : ثوت
 00000 ءولحلا داصرفلا وه امهدحأ .ءنافنص ثوتلا :ةيهاملا

 «نيتلا لاوحأ رئاس هلو «ةدعملل أدرأو لقأو ءامد دسفأو ء«ّلقأو «ءاذغ أدرأ هنأ الإ ء«جاضنإلا

 د هنف عفلاو . هيف انمالك رثكأ نآلا نكيلف .يماشلا ثوتلاب فرعي يذلا ّرملا امأو «هنود نكلو

 .قامسلا ماقم ماق فّمج

 . ةبوطرلاو دربلا ىلإ وه يماشلا ضماحلاو «بطر راح ولحلا : عبطلا
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 ءانإ يف تخبط اذإ ًاصوصخ «.ةضاّبق ثوتلا ةراصعو ديربتو ضبق هيف :صاوخلاو لاعفألا
 .قاّمسلاك جفلاو هنم ٌجفلا ًاصوصخو ءءاضعألا ىلإ داوملا ناليس عنميو «ساحن

 .رعشلا دّوس رطملا ءامب دوسألا نيتلا قروو مركلا قروو هقرو خبط اذإ :ةنيزلا

 .مملاو قلحلا ماروأ سبحي ضماحلا : (156 5جءاتتص عد ةصق طع مدقكن1ء5) روثبلاو ماروألا

 .قيناوخلاو ةحبذلل عفان هقروو

 «ةففجم ةئيبخلا حورقلا عفني هنم ضماحلا : (1طع 7/مان205 خم0 غطع انآ عع55) حورقلاو حارجلا

 .اضيأ هتراصعو

 يخري هلصأ خيبطو .مملا زوثبل عفان ضماحلا تر : (0:عومو ه؟ طع ط620) سأرلا ءاضعأ

 . عجولا ّنسلل دّيج ضماحلا قرو ةراصعب ضمضمتلاو ؛نانسألا

 داصرفلا دسفي مل اذإو ءداصرفلا ًاصوصخ ءاهيف دسفي ةدعهلل ءيدر ثروتلا : ءاذغلا ءاضعأ
 .اهيف داسف ال ةدعم ىلعو ماعطلا لبق هفانصأ عيمج لك؛. نأ بجيف رضي ملو ةعرسب ةدعملا يف
 ىّهشيو «ليلق هؤاذغو «هيف ةيثغت الو «ةءادر هيف سنو «ةيوارفص ةدعم رضي الف يماشلا امأو
 " .ءيطب ىعملا نم هتكل «عيرس ةدعملا نم هرادحتا ةلمجلابو ٠ ةعرسب هجرخيو هقلزيو «ماعطلا

 ةطبلا نسحب ثوتلا نم ففجملا حلمملا صفعلا (50261313 018325) ضفنلا ءاضعأ ْ

 . رثكأ هلاهسإو «لاهسإو ةيقنت هئاحل يفو «لهست ثوتلا [ةعمدو] .ايراطنسود نم عفنيو ا دينت
 وه :لاق «سناخحرأ» .هطلاخت ام ةفارحل امإو «هتبوطرل امإ رادحنا ةعرس ولحلا ثوتلا يفو
 .نمزملا لاهسإلا عنمي دقف «ةقلطم ةعيبط نم هب ام عمو «ضماحلا هنأ نظأ ءّردم جورخلا ءىطب
 يماشلا ثوتلاو «لوبلا نم راردإ ثوتلا فانصأ عيمج يفو هفّمجم ًاصوصخو .يعملا حورقو
 . ءاعمألا نم ءئطبي وهف ءةدعملا نم عرسأ نإو

 ةيقوأ هقرو ةراصع نم برش اذإو ؛«ناركوشلل قايرت ثوتلا رشق :(126 م015025) مومسلا

 . هخفنو هتجوزلل ةعيبطلا نّيلو «ءاليترلا عوسل نم عفن فصنو

 . يمس رن

 . نسولا انركذ دنع فلألا لصف ىف كلذ هلاعفأ نايب نم انغرف دقو ءنسولا وه :ةيهاملا

 :لابوت

 دقو .ةفّمجم اهعيمجو ءاهيلع قرطلا نم طقاستي ام وهو ءديدحلا لابوت هاوقأ :رايتخالا
 .ًاددع رشع ةعست كلذ ةلمجو «ءاتلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف .اهيف ًاضيأ ليق

 ءاثلا فرح يف مالكلا يف :نورشعلاو ثكلاثلا لصفلا
 )١(2. ب2
 مون
 ىّربلا يفو . يّربلا موثلاو .يثاركلا موثلا هنمو .«فورعملا يناتسبلا هنم . موثلا : ةيهاملا

 .149١ا .«توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري )000(
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 . ثاّركلاو موثلا نم ةوقلا بكرم يئاّركلاو «ةيحلا موث ىّمسملا وهو «ضبقو ةرارم
 . كلذ نم رثكأ يّربلاو «ةعبارلا ىلإ ةثلاثلا يف فمجمو نخسم : عبطلا

 .هايملا رّيغت نم عفني دلجلل حّرقم ءادج خفنلا لحي نّيلم : صاوخلا
 اذإ هدامرو .اهيلع خرميو «نابئصلاو لمقلا لتقيف «يلبجلا جنتوفلا خيبطب برشي :ةنيزلا

 . ةنفعلا داوملا نم نئاكلا بلعثلا ءاد نم عفنيو «عفن نيعلا ةبهكو قهبلا ىلع لسعلاب يلط
 ىلع هدامرو «ةنطابلا تاليبدلا حتفي : (1طع ةتبءالتنص عد ةصل اطغ مادكان1ءع5) روثبلاو ماروألا

 قولا

 يباوقلا ىلع لسعلاب هدامرو «دلحلا حّرقي : (156 «:هانهلك 220 اطع انا6655) حورقلاو حارجلا

 . ايرط اهيلع عضو اذإ ةثيبخلا تاحارجلا قزلي يّربلا موثلاو .حّرقتملا برجلاو
 اطالخأو أمد لّهسي هنأل اسنلا قرع نم عفن «هب نقتحا اذإ :(1«زدنها3) لصافملا تالآ

 . ةيرارم

 عجو نكسي هيوشمو موثلا خيبطو «عدصم موغلا : (0:عهصو ه:(ط6 ط628) سأرلا ءاضعأ

 .ردنكلا هب طلخ اذإ ًاصوصخو ءّنسلا عجو نم ًاضيأ عفنت هخيبطب ةضمضملاو «نانسألا

 . نيعلا يف اوروك بلجيو ءرصبلا فعضي :(001125 058325) نيعلا ءاضعأ

 «نمزملا لاعسلا نم عفنيو اكوام قلحلا يمفصي : (02عدصو هز طع هطعفا) ردصلا ءاضعأ

 .قلحلا نم قلعلا جرخيو «دربلا نمو ءردصلا عاجوأ نم عفنيو

 موثلا نم ىراصنلا هلمعتست يذلا خيبطلا ًاصوصخو ؛«نبحلا نم عفان :ءاذغلا ءاضعأ

 ظ ظ .ررجلاو نوتيزلاو

 لوبلا ردأ .هقاسو موثلا قرو خيبط يف سلج أذإ : (801عا219 018885) ضفنلا ءاضعأ

 هنم ذختملا ىراصنلا ماعط كلذكو .برش وأ لمتحا اذإ كلذكو «ةميشملا جرخأو «ثمطلاو

 .دودلا جرخي وهو «مغلبلا جرخأ لسعلا ءام عم نييمخرد رادقم هنم قد اذإو .ادج عفان روكذملا

 ءاملاب خبط نإف ءرضي دق هليلحتو ءهفيفجت ةّدشل هنإف ءهابلا يف هلعف امأو . عبطلل قالطإ هيفو
 .ففجي ال ةرارحلا ليلق «هقولسم يف هنم ىقبي ام نوكي نأ دعبي مل «هتّدح هيف تّلحنا ىتح
 ىلع ردقي الو ءًاحاير ةيمغلبلا ةجزمألا يف ةيمغلبلا داوملا لعجي نأو «ينملا ةدام هنم دلوتيو
 .هابلا ةوهش رّيغي نأ دعبي مل ًاحاير قورعلا يف تلحنا اذإو ءاهيشفت

 انيرج دقو .بارشب ىقس اذإ تاّيحلا شهنو ماوهلا عسل نم عفان : (1[طع ممزكهه5) مومسلا

 ةضع ىلع نومكلابو نيتلا قروبو موثلاب دمض اذإو ,بلكلا بلكلا ةضع نم كلذكو .«كلذ
 .لاقي اميف انّيب اعفن عفن «يلاعوم

 : نوموث
 .ةرارحلا ّيوق هرزب : عبطلا

 ًاطالخأو ًامد لهسيو «تّيملا نينجلا جرخيو ردي : (85:6561351 0[عقهك) ضفنلا ءاضعأ

 .ناديدلا جرخيو مهرد فصن ةبرشلاو ءةيرارم
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 : ليث
 هلو «فورعم تابن وهو «شاودنب هنوُّمسي ناتسربط لهأو ءانكدني هنإ : ليق :ةيهاملا

 اهمعط «ضرألا يف قورع هناصغأ نم برضيو «ضرألا هجو ىلع ىعسي دقع تاذ ناصغأ

 رئاسو رقبلا هفلتعيو ءريغصلا بصقلا قرو لثم بلص «فارطألا ةداح ضارع قرو اهلو ءولح
 هقرو امهدحأ :نافنص وهو ءرخآ ًاعون ليثلا نم انيأر دق :«سوديروقسيد» لاقو .باودلا
 هتلكأ اذإ فنصلا اذهو ءّبطلا ةعانص يف عفان وهو ؛هركذ انمّدق يذلا نم رثكأ هقورعو هناصغأو
 «سوسروأ دالبب تبني يناثلا فنصلاو .قرطلا ىلع لباب دالبب تبانلا ةصاخو ءاهلتق يشاوملا

 راغص رمث هلو «ةحئارلا ٍبّيط ضيبأ هرهزو ؛هريغ نم اناصغأ رثكأ وهو «بالبللا قروك هقروو
 اهتراصع تجرخأ اذإو «ةنتنم ةولح ةنيل ضيب «عبصإ ظلغ يف ةتس وأ ةسمخ هقورعو «هب عفتني
 ثلثو ءّرم نم ءزج فصنو ءرادقملا يف اهل واسم امهنم دحاو لك لسع وأ بارشلاب تخبطو
 ضارمأل ساحن نم قح يف نزخي نأ يغبنيو «ًاعفان ءاود ناك  ردنكلا نم هلثمو .لفلف نم ءزج
 هنمو «ةيودألا يف لخدي تابنلا اذه رزبو «تابنلا هلعفي ام لثم لعفي لوصألا خيبطو . ىتش

 هتلكأ اذإو «ًاعيرس تعبش ًابطر ةبادلا هتلكأ اذإو ءأتبن اهلهأ هيّمسيو ءالقيلاقب تبني ثلاث فنص
 كلذ رثك نإ تمروت رقبلا

 . يرطلا هلصأ ًاصوصخ «ىلوألا يف سباي دراب : عبطلا

 .ءاشحألا ىلإ داوملا بّلحت هتراصع عنمتو «عذل هيفو «ةضباق هتّوق :صاوخلاو لاعفألا
 اهمحلي ةيرطلا ةئيدرلا تاحارجلا نم نم عفني : : ( 1ع تتماسك ةصم طع 016ع15) حورقلاو هيي

 .لامدإ هيفو «هلصأ ًاصوصخو ءاهيلع لعج اذإ ًاداّمض
 . اهلك لزاونلا عنمي : (6©:عوصق ه1 طع طع2ل) سأرلا ءاضعأ

 .ءازجألا يواستملا لسعلاو بارشلا يف ةخوبطم هتراصع : (001113: 0:8325) نيعلا ءاضعأ

 .رخآ افيلأت اولعجو . نيعلل دّيج ءاود يف عقي ءءزج عبر ربصلاو .ءزج فصن ردنكلاو ّرملاو

 .نيعلل دّيج ءاود وهو ءطلخيو ءردنك اهثلثو «لفلف اهثلثو ءّرم اهفصن ةراصعلا ذخؤت نأ وهو
 حلاص ةلمجلاب هرزبو «ةدعملا ىلإ بّلحتلا عنميو ؛ءيقلا هلصأو هرزب عطقي : ءاذغلا ءاضعأ

 .ةدعملل

 عم سبي نم هيف امل ىصحلل ع ردم افرع هرزب : ([5501ا1831ال 0183135) ضفنلا ءاضعأ

 ريس و © صغملل حلاص هخيبط برشو . ةناثملا حورق نم عفني امهخيبطو .هلصأ كلذكو «ةرارم

 . ةناثملا ىف ةضراعلا حورقلاو .لوبلا

 : لفث
 . نيزرلا نارفعزلا نهد لفث هدوجأ :رايتخالا

 .ةرارحلا نم ىلوألا يف تيزلا ريصع لفث : عبطلا

 . تاعاس ىقبي ًاغبص نانسألاو ناسللا غبصي نارفعزلا نهد لفث نأ انركذ دق : صاوخلا
 حورقلل تالمدملا نم تيزلا ريصع لفث : (16 *هاهلك ةمح ادع ركل حو رقلا و حا 0
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 . ةدرابلا طالخألا هيف دلوتي نملو خياشملل ءيدر : صاوخلا

 . ةراحلا نانسألا عجو نكسي جلثلا ءام : (02عوصق هغ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 اهيف ةيراجلا ةراحلا ل ا ا راض جلثلا : (1طع زهزها5) لصافملا تالآ

 . للحتلا نع اهايإ هسبحو

00 

 . ةرارحلا
5 

 .اهليلحتل نوبوطرملا اهب عفتني «ءارفلا نخسأ هؤارفو «ليلحت هيف :صاوخلا

 ءأديدش ًاعفن عفن هب ةعجولا لصافملا تيلطو ءاملا يف بلعثلا خبط اذإ : لصافملا تالآ

 دوجألاو . .هيف سولجلا ليطي نأ بجيو ءادج ىوقأ اذه لب ءاّيح هيف خبطي يذلا تيزلا كلذكو

 اذإو «لصافملا ىلإ أطلخ هليلحتو هيذج ةوقب بذجي الل «ةيقنتلاو غارفتسالا دعب نوكي نأ

 كلذكو ءًافيفخ ناك دواع نإف . ءيش لصافملا ىلإ بلحتي مل ءأضيأ كلذ دعب ندبلا غرفتسا

 ءاحوبذم هيف خبطيو ءاّيح تيزلا يف خبطي دقو . للحتي امم رثكأ ائيش بذج امبر بلعثلا محش

 . لصافملا يف ام لذح لمعتسا امهيأف

 .اهيف رطق اذإ نذألا عجو كش همحش : (01عوه5 ه4 8ع 8620) سأ رلا ءاضعأ

 ةيرشلاو ءأدج وبرلا بحاصل ةعفان ةففجملا هتئر : (0عوه5 ه4, طع هطعكا) ردصلا ءاضعأ

 .مهرد دزو

 :ايسفأث

 . يّربلا باذسلا غمص وه : ةيهاملا

 0 ا ا ري ا اعلا
 . ةيلضفلا تابوطرلا

 اهبيسب ةبيرغ ةيلضف ةبوطر هيفو .فيفجتلاو ناخسإلا ٌيوق رحم اذ راس : عبطلا

 .لاحلا يف عذلي ال

 دعب الإ قرحي ال ةيلضفلا هتبوطر ببسبو رَجفم جضنم لّهسم ٌقنم :صاوخلاو لاعفألا

 الو «ةيلضفلا هتبوطرل ةدم دعب نكلو «ندبلا قمع نم ًافينع ًاديدش ًابذج بذجي امم وهو «ةعاس
 . ةرارحلا ىلإ جازملا رييغت يف هل ريظن

 انركذ دقو «ريظن هيف هل دجوي املقو ءًادج بلعتثلا ءاد نم عفنيو ء«رعشلا تبني : ةنيزلا

 راثآلا نم عفني كلذكو .ةعاس نود اهيلع كرتيالو .مدلا ةبوهك نم عفنيو هباب يف هلامعتسا

 . صربلاو فلكلاو

 لصافملا ىلعو اكن ىلعو ءءاخرتسالا ىلع حسمي :(15زهذهأق) لصافملا تالآ

 .اسنلا قرعل.هب نقتحيو «ةدرابلا
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 عجو نم عفان . سفنلا رسعو حيقلا ثعن نم عفني : (هعومتج 2مم همعمص5) سفنلا ءاضعأ

 لوضفلا ثفن ىلع نيعيو ء«هب ًاغارفتساو ًاداّمضو ءالط اهعاجوأ نم ميدقلا اصوصخو ؛«نيبنجلا

 . لاهسإ هعمدو هروشقو هلصأ ىف : (8::هءاهم9 018255) ضفنلا ءاضعأ

 ثالث ةراصعلا نمو «تايمخرد ةثالث هرشق نم ذخؤي :(156 1617615) تايمحلا
 . رض هنم رثكأ اذإو ءىمخرد ةعمدلا نمو «تاسولوثوأ

 كلذ ددعو ءءاثلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف . فرح هلثمب ءاريثك هنزو اثلث هلدب : لادبألا

 . ةيودألا نم ةعبس

 ءاخلا فرح يف مالك :نورشعلاو عبارلا لصفلا

 اهنم :ةريثك فانصأ وهو ءروقنم هيّمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا
 ءمسمسلا لدب لسعلا عم ًاضيأ لمعتسي دقو ؛ةحصلا يف لكؤي زبخ هرزب نم ذخَّتيو «يناتسبلا
 ضرعلا ىلإ سوؤر هل «يّربلا هنمو . ضيبأ هرزبو «ةليطتسم فنصلا اذه سوؤرو فطانلا عمو
 ثلاث فنص هنمو «ةنيل ةبوطر هنم ليست هنأل «سوار» هيّمسي نم سانلا نمو .دوسأ هرزبو ءوه ام
 ةدّربم فانصألا ةثالثلا ةّوقو . ةليطتسم سوؤر هل «ةهارك ٌدشأو «نيفنصلا نم رغصأ يّرب
 جارختسا لمع امأو .نزختو فُمجتو .صارقأ اهنم لمعيو ءةّيرط يهو سوؤرلا قدت نأ يغبنيو
 جرخيو ءامهقديو هقروو .دوسألا شاخشخلا سوؤر ذخأي نم سانلا نم نإف «نويفألا
 اذه يّمسيو ًاصارقأ اهنم لمعي مث ءاهقحسيو «ةبالص يف ةراصعلا ريصيو ؛ةرصعملاب امهتراصع
 ةغمص امأو .هغمص وه امنإ يذلا نويفألا نم ةوق فعضأ وهو ««نوينوفنم» نويفألا نم فنصلا
 لوح نيكسلاب شي نأب «تابنلا ىلع عقي يذلا ّلطلا هنع لاز اذإ جرختست امنإف .شاخشخلا
 نم هؤادتبا ًاطرش شاخشخلا بناوج طرشيو «بقني ال ام ردقب ًاقيقر امش شاخشخلا سأر
 عمجيو عبصإلاب ذخأ ءهغمصو هنبل عبن اذإف ءطرشلا قمعي الو «ةماقتسا ىلع أرام لّوألا ّقشلا
 طرشلا عضوم حسم اذإ هنإف ءتقو دعب اتقو اهيف عمجو حسم عبن ام لك اذه ىلعو «ةفدص يف
 ةغمصلا هذه ذخؤت نأ يغبنيو ءّدغلا نمو راهنلا لوط رهظ دق ًائيش ةغمصلا نم دجو ءاليلق هكرتو
 رخآ فنص شاخشخلا نمو .نزختو «ءشاخشخلا صارقأ اهنم لمعيو «ةبالص ىلع قحستو
 قرو هبشي بغز هيلع ءضيبأ قرو هل تابن وهو «يلحاوسلا هانعمو «لولارام سانلا ضعب هيمسي
 هلو «هقاسب ةهيبش قاسو ءيّربلا شاخشخلا قرو لثم راشنملا فيرشتك فرطلا فّرشم ,«سمولق
 شاخشخلا رزبب هيبش راغص دوسأ رزب هيفو ءنورقلاك نحنم فلغب راغص رمثو رفصأ رهز
 . ةنشخ نكامأو رحبلا لحاوس ىف تبنيو ءدوسأ ظيلغ «ضرألا هجو ىلع هلصأ تبنيو ءدوسألا
 هباشت نم اوطلغ امنإو «تابنلا اذه نم جرختسي امنإ اثيماملا نأ نظو طلغ نم سانلا نمو
 هبشي هنأل مسالا اذهب يّمس امنإو ؛يدبزلا شاخشخلا ىّمسي رخآ فنص شاخشخلا نمو .قرولا

 قروو ءربش نم وحن اهلوط قاس هلو «سودرفأ روقنم هاّمس نم سانلا نمو .هضايب يف دبزلا
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 هبشي هرمثو هقروو هقاسو «ضيبأ هلك تابنلا اذهو .رمث هلو ءنويروطمسأ قروب هيبش راغص

 عمج اذإو ,فيصلا يف نوكي كلذو «مظعلا لمكتسا اذإ هرمث عمجيو قيقد لصأ هلو ءدبزلا

 .نزخو ففج

 ءايرط فنص لك نم شاخشخلا سوؤر ٌقدت نأ بجي «ضيبألا هملسأو هدوجأ :رايتخالا

 ره ءحيرلا ديدش ءانررب ءافيتك ناك اه هقمعا وملوك اهةوغلأو : لمعتسو :نزخيو نصوقيو

 ءاملاب فيد اذإ دمجي الو «بّبحم الو ءنشخب سيلو «ضيبأ سلمأ ًانيل «بوذلا نّيه «معطلا

 هل نكي ملو لعتشا جارسلا بيهل نم برق اذإو «باذ سمشلا يف عضو اذإو «مرملا دعو امك

 ل ا «ةيوق هتحئار تناك عئىفطأ اذإو : املاظنم

 شغي يذلاو «فيد اذإ ةحئارلاو نوللا ينارفعز ريصي اثيم امب شغي يذلاو غمصلاب وأ يّربلا

 شغي يذلاو .سململا نشخ ناكو «ةفيعض هتحئار تناك .فيد اذإ يربلا سخلا ةراصعب

 دقو . .محشب هشغي نأ ىلإ هثبخ هب غلبي نم سانلا ن نمو . هتوق فعضتو ء«ًايفاص هنول ريصي غمصلاب

 عجو هب ناك نم ههبشأ امو ءاودلا اذه نم ىفعي نأ يغبني هنإ :ناتويلا: ءامكح نم ميكح لاق

 نأ الول ءاوذلا نإ“ : ميكحلا «سويردا» لاقو . عمسلا لقثيو «نيعلا ملظي هنأل «نذألا وأ «نيعلا

 رئاس يف امأو «مّونيل طقف ةحئارلا نم هب عفتني امنإ :رخآ لاقو .هب لحتكي نم يمعي ناكل ٌشغي

 .ءاودلا اذه ةوق نم براجتلاب فّرعتي ام اوفلاخو ءاوطلغ مهنأ - يرمعل دقو .راض وهف ءايشألا

 . هلعف نم انربخأ ام ةقيقح ىلع لدي براجتلا دنع هنم رهظي ام نإف

 . ةعبارلا ىلإ ليقو «ةثلاثلا يف دوسألاو «ةيناثلا يف سباي دراب يناتسبلا : عبطلا

 هنم دوسألاو ءاهب ىذتغي ةيذغت هيف سيلو «ةدّربم شاخشخلا فانصأ :صاوخلاو لاعنألا

 ديدش عطقم «لاج ءروثلا نرقك ةفقعم هترمث يذلا نرقملا يرحبلا شاخشخلاو «فّنجم ظلغم

 يشاوملا نيع حورق راثآ يقني هنم يّربلا هرهزو «ءالجلا

 ىلع ي رحبلا ىوس هفانصأ ىلطت دق : (156 5ه:ءالتصعك ةصل طع مالكانأءو) ر وثبلاو ما روألا

 . ةرمحلا

 حورقلا نم عفان يلحاسلا نرقملا قرو : (156 تهاتصلك 320 طع ان16615) حورقلاو حارجلا

 تيتا .هرهز كلذكو «تاشيركشخلا علقيو «هئالجل دئازلا محللا لكأيو «ةخسولا

 . اهعلقيف حورقلا ىلع تيزلاب داّمض هنم ذخَتي يّربلاو . هثالج طرفل ةرهاظلا

 لصأ خبط اذإو ( عقنيف سرقنلا ىلع نبللا عم يرحبلا ىلطي :(1ط6زهز545) لصافملا تالآ

 . اسنلا قرع نم عفن «يقسو فصنلا بهذي نأ ىلإ ءاملا يف يّربلا شاخشخلا

 يف لمتحيو ءردخم «هنم دوسألا ةصاخو مونم : : (0:عدصت هز اطغ طغه0) سأرلا ءاضعأ ظ

 لطُن اذإ كلذكو . . هب عفتنا هتهبج هب دمض اذإ رهسلا بحاصو .ةلزنلا عنميو «دقرُيف «ةليتفلا

 0 «نطارقلا ءام نفاثوسكأ ردقب أبرش هب ءيقت اذإ هنم يدبزلاو «هخيبطب

 نأ ىلع .سأرلا هب خّرم اذإ عادصلل حلاص درولا نهد عم هنهدو .ةصاخ مهدعم يّقني نأ ةهج

 ظ .اهعجو نككسيف ؛ «ملألا ةديدشلا نذألا يف هخيبط رطقي دقو ؛«ىلوأ نكمأ ام هبانتجا

 «ةرورضلا دنع ةديدشلا نيعلا عاجوأ يف هنم درابلا لمعتسي : (0هناقع هدعمصق) نيعلا ءاضعأ
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 .هررض لقيف هتّرضمل ةعناملا ةيودألا ضعبب طلخي نأ الإ «نويفألا يف انلق امك رطخ هيفو

 نمو ءردصلا ىلإ لزاونلاو راحلا لاعسلا نم عفان : (0ععدمق ه/ طع هطفذا ردصلا ءاضعأ

 ةيحل ةراصعو ءايقاقأب طلخ اذإ ًاصوصخو ءًادج كلذل عفان قوعل هنم ذخّتي دقو ءمدلا ثفن
 رسعي هنأ هلاح نم رهظألاف رشقلا امأو ءردصلا يّقني دوسألا رزب نإ :«ةسام نبا» لاق . سيتلا

 ظ . ةيقنت هرزب عيمج يفو «ثفنلا
 ىتح ءاملاب هلصأ خبط اذإ  هنم نرقملا يرحبلاو «ةدعملا تابوطر نم عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 ليقو «ءيقي هنم يدبزلا رزبو . ظيلغ طلخ هنطب يف نملو .دبكلا للع نم عفن  ءاملا فصتني
 .ًاضيأ يربلا يف اذه لثم

 دوسألا بارشلاب يقسو امعان قذ اذإ دوسألا ضيبألا : (8::ىءامص' هدعدص) ضفنلا ءاضعأ

 . ءاملا يف لحني كلذ عمو «ةقلطم ةوق نم هتعيبط ولخت سيلو «نمزملا لاهسإلا عطق .صفعلا
 «ةعيبطلا نيل نطارق بارشب هرزب برش اذإو ءايراطنسودل عفن هب نقح اذإ خبطلا يوقلا هخيبطو
 كلذكو «ماخلاو مغلبلا يدبزلا رزب لّهسيو ءأيق نطارقلا ءام نفاثوسكأ ردق يدبزلا نم يقس اذإو

 . ينملا يف ديزي لسعلاب هنم يناتسبلا رزبو «ةيرطألاو فطانلا يف ىقسي يرصملا نم برض رزب

 . عفانملا ريثك مسا نم ٌقتشم ةينانويلاب همسا :ةيهاملا

 . لادتعاب راح : عبطلا

 رثكأو ىوقأو «هتوق يف هلصأو هرزبو «ليلحتو ءاخرإو جاضنإو نييلت هيف :صاوخلا
 . فطلأو أفيفجت

 . كلذ يف ىوقأ هرزبو ءسمشلا يف سلجيو «لخلاب قهبلا ىلع هب ىلطي : ةنيزلا
 .ةيومدلا للحيو ءاهعنميو ماروألا نّيلي : (16 55:ءاتا دعك 254 طع مادكاناء5) روثبلاو ماروألا

 ةبالصل مطبلا غمص عم لمتحيو ءريزانخلا نمو ؛ةيخفنلا ماروألا نم عفنيو «ليمامدلا جضنيو

 . غمص عم ريزانخلا ىلع تيربكلاب لعجيو ءمحرلا
 عفنيو ٌزوألا محش عم ًاصوصخو .لصافملا عجو نكسي : (1طعزمزم5) لصافملا تالآ

 . باصعألا دّدمتو «لضعلا طاسوأ خدشو شاعترالا نمو اسنلا قرع نم

 ددغ يف نوكت يتلا ماروألا نم عفن هب دّمض اذإ : (02عدصك ه1 طع طعه0) سأرلا ءاضعأ

 .نذألا

 .نافجألا يف نوكت يتلا ةخفنلاو جّيهتلا للحي : (0هدل3: ه2عده5) نيعلا ءاضعأ

 عنميو «ثفنلا لهسيو ءراحلا لاعسلا نم عفان هرزب : (2 عك ه؟اطع هطعو ردصلا ءاضعأ

 .ةئرلاو بنجلا تاذ تاداّمض يف عقيو .يدنلا ماروأ نم هقرو عفنيو «هيف ةضباق ةوقل مدلا ثفن

 . شطعلا نكسي هغمص : ءاذغلا ءاضعأ

 نمو «لوبلا ةقرح نم برش اذإ عفني هلوصأ خيبط : (8:«هءادمص) هءعدهك) ضفنلا ءاضعأ

 هرزب لمتحيو ؛«ءيدرلا لاهسإلا نم كلذكو ءهقرو كلذكو «ةدعقملا ماروأو ءًاضيأ يعملا ةقرح
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 هلصأ خيبطو . سافنلا يقئيو ءهدحو هخيبط كلذكو «همامضناو محرلا ةبالصل مطبلا غمص عم

 . نطبلا سبحي هغمصو هرزب ًاصوصخو «ةاصحلا نمو «لوبلا رسع نم عفن بارشلاب يقس اذإ
 لخب هخيبط عفنيو .ماوهلا ةرضم عنم تيزلاو لخلاب يلط اذإ : (1طع مم15025) مومسلا

 .ردق امك ءالط كلذو «ءالط لحنلا عسل نم بارش وأ جوزمم
 : 90لورخ

 .ةفورعم ةلقب وه : ةيهاملا

 . ةعبارلا ىلإ سباي راح : عبطلا
 هناخد نم برهتو «لجملا نهد نم نخسأ هنهدو .مغلبلا عطقي :صاوخلاو لاعفألا

 هلوصأو هقرو نولكأي سانلاو «ليلحتو ءالج هيفو «ًائيدر ًأطلخ دلوي هنم يّربلاو «ماوهلا

 فئقجيو «قهبلل ديج دامض يّربلاو .تّيملا مدلا رثأو ةبهكلا ليزيو هجولا يقني : ةنيزلا
 . بلعثلا ءاد نم عفنيو «ناسللا

 «نمزم مرو لكو ةراحلا ماروألا لّثحي : (1طع ةجبءالتس مذ 20 طع مانكأان165) روثبلاو ماروألا

 .ريزانخلا ىلع تيربكلاب عضويو

 .يباوقلاو برجلا نم عفني : (1طع تبماتهلك همم طع انأعع25) حورقلاو حارجلا

 .اسنلا قرعو لصافملا عجو نم عفني :(156زهذد15) لصافملا تالآ

 هب نم سأر هب دّمضُيَو سأرلا تابوطر ىّقني : (0:عقصو ه؛ طع 8620) سأرلا ءاضعأ

 «تيتلح هيف خبط دقو ًاصوصخ ءهنهد كلذكو «سرضلاو نذألا عجول ًاروطق هؤامو «سغرثيل
 . مهفلا ىكذ قيرلا ىلع برش نإ :مهضعب لاق .ةافصملا ددسل ةحّتفملا ةيودألا نم وهو

 . ةنوشخلاو ةواشغلا لاحكأ يف لمعتسي : (0هد136 هءعدهق) نيعلا ءاضعأ

 ةنمزملا ةنوشخلا بهذأ لسعلا ءامب برشو قد نإ :(0:عوم5 هى طع هطع50) ردصلا ءاضعأ

 ظ . ةئرلا ةبصق يف
 . شطعيو لاحطلا ليزي : ءاذغلا ءاضعأ

 .هأيلا يهشيو ءمحرلا قانتخا نم عفني : (8:«هءءامص' هءعمم5) ضفنلا ءاضعأ

 . ةقيتعلاو ةرئادلا تاّيمحلا نم عفان : (16 160615) تايمحلا

 بلعثلا ىصخ
 رضخأ وهو «ضرألا هجو ىلع شورفم هقرو «تابن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هنول ءرهز اهيلع ءربش اهلوط ناصغأ هلو «لوطأو هنم قدأ هنأ الإ «معانلا نوتيزلا قروب هيبش
 لثم جناوز فعاضتي وهو ءوه ام لوطلا ىلإ هنأ الإ ءسوُبْلُبلا لصبب هيبش لصأ هلو «يريفرف
 سوُبْلَبلا لكؤي امك لصألا اذه لكؤي دقو «ةبحسنم ةوخر ىرخألا قوف امهادحإ «نيتنوتيز

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 19491.
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 مسقلا نأو «ناركذلا دلو هنم مظعألا مسقلا لجرلا لكأ اذإ هنإ لصألا اذه يف لاقي دقو .ًاقولسم
 . ةيلمر عضاومو ةّيرجح عضاوم يف تبني فنصلا اذهو . . ثانإلا ندلو ءاسنلا هتلكأ اذإ رغصألا

 هبشي هقرو تابن وهو «هعفانم ةرثكل سايردنأ سانلا ضعب هيمسي رخآ فنص بلعثلا ىصخ نمو
 نم وحن اهلوط قاس هلو «ةيقبد ةبوطر هيف صخر ءهنم ضرعأ هنأ الإ ءلوطلا ىلإ ثاركلا قرو
 ام لصألا اذه يف :ليقو .نيتيصخلاب هيبش لصأو ءوه ام ريفرفلا نول ىلإ هنول رهزو «نيربش
 .ولح نشخ امهيلك شيشحو ؛هلبق يذلا يف ليق

 .ةيلضف هتبوطر ءاهيف بطر ىلوألا يف راح : عبطلا

 .حلافلا نمو .فلخ ىلإ نيذللا ددمتلاو جسنلا نم مج :(1طعزهأما5) لصافملا تالآ

 . روقئقسأ ماقم موقيو «بارشلاب ًاصوصخو ءاهيلع نيعيو ؛هابلا يّهشي . اغيلب ًاعفن

 لقع بارشلا يف برش اذإو .ريصاونلا حتفي هدامض : (5:ه:ءاقن همعمص5) ضفنلا ءاضعأ

 .موق معز اميف نطبلا ناليس
 :بلكلا ىّصخ

 لاق ءامهنيب قرفلا ىف ذ اوهبتشا ًاموق نإ ىتح «بلعثلا ىصخ تابينب هيبش تابن وه : ةيهاملا

 امهو .تابنلاو لوصألا ةهباشمل كاذ تابنلا اذه نإ :نورخآ لاقو ءاذه كاذ نإ : مهنم دحاو

 امهدحأو «قوف جوزو «تحت جوز «ناجوز وهو ءرغصأ امهدحأ :نافنص وهو «لاعفألا ابيرق

 . كلذ نم مظعأ رخآ عونو «ئلتمم رخآلاو ءوخر

 . ةيلضف ةبوطر ميظعلا عونلا يف :صاوخلا
 .ةّيمغلبلا ماروألا للحي : 156 ة«ءالنهعو) ما روألا

 لمديو «ريصاونلا حتفيو هريككت نأ ةلمنلا عنميو .حورقلا يقني : (1طع ا10ع15) حورقلا

 . ةلكأتملاو ةئيبخلا حورقلا

 : عالقلا نم عفني : (0عقصسك 04 اطع 5620) سأ رلا ءاضعأ

 تلوانت اذإو «ًاراكذم راص امهربكأ لجرلا لوانت اذإ : (8هءاقمإب 016259 ضفنلا ءاضعأ
 لطبيو .هعطقي سبايلاو ؛عامجلا يف ديزي هنم بطرلا نإ :لاقيو «ًاثانئثم تراص امهرغصأ ةأرملا
 .رغصألاو مظعألا يف كلذ عيمج ليق دقو .رخآلا لعف امهنم لك

. 

 .ناويحلا ءاضعأ نم وخرلا محللا سنج نم يه : ةيهاملا

 سويتلا لثم رابكلا يصخو ء«نايتفلا يصخ «يصخلا ديج وه ام .يصخ دوجأ :رايتخالا
 ةديج اهنإف ةنّمسملا اميس ال «كويدلا يصخك سيلو مضهني ال روثلاو .«شابكلا نم اههبشأ امو
 .ادج

 دّيج وهف «ةنّمسملا كيدلا يصخك الإ نييدثلا ءاذغ ةدوج هل سيل :صاوخلاو لاعفألا
 ءاذغ وذغي هنإف «ًاماضهنا رسعأ وه ام ةصاخ ءمضهنا اذإ ءيصخلا فانصأ عيمجو .هريثك ءاذغلا
 ارك



 ءاثلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب ىف :ةيناثلا ةلمجلا /ىناثلا باتكلا 7١

 ريبكلا ناويحلا نم ناك ام ًاصوصخو «ءاذغلا ةريثك مضهلا ةرسع اهرثكأ : ءاذغلا ءاضعأ
 . محللا ظيلغلا

 : دوسأ قبرخ
 ناك هنأل اذهب ىمسو «نويدونيلام هيمسي نم سانلا نم :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هل تابن وهو :نوتحللا نهض ناري تابنلا اذهب «سوطورف» تانب لهسأ «(«(سونيلام» همسا لجر

 هنم ّدشأ وهو ««نويلودنفس» لثم «ًافيرشت ربكأو هنم رغصأ هنأ الإ «بلدلا قروب هيبش رضخأ قرو

 دوقنعلا يفو «درولا ةئيه يف يريفرف نول هيف ضيبأ رهزو «ةريصق قاس هلو «ةنوشخ هيفو ءاداوس
 هنأك دحاو لصأ نم اهجرخم ءدوس قاقد قورع هلو ءسادنومسمس هنوّمسيو «مطرقلا هبشي رمث

 فوهكلاو ةنشخلا عضاوملا يف تبنيو «هقورع دوسألا قبرخلا نم لمعتسي امنإو «ةلصب سأر

 . ةسباي ةبلص نكامأو لولتلاو
 كلذلو ءروهط هنأ نونظي مهنأ كلذو «تويبلا هب شريو ءاملا يف هحرطي نم سانلا نمو

 مهو «هنوعلقيو دوبعملل نولصي «هلوح نورفحي ام تقو يف اوماق ضرألا نم هعلق اودارأ اذإ

 هعلاق ىلع فّرختي هنأ مهبهذم نم نأل ,«باقع مهب ّرمت نأ هرافتحا تقو يف نورذحيو نوّلصي

 ضرعي هنأل رفحلا عرسي نأ هنع رفحي نمل يغبنيف «هنع ًاروفحم قبرخلا باقعلا ىأر نإ توملا

 ةّرضمل اعفد بارشلا برشو موثلا لكأب كلذ لبق اوطاتحي نأ يغبنيو . سأرلا يف لقث هتحئار نم

 . ىقسي ام لثم هنوقسيو «ضيبألا قبرخلاب لمعي ام لثم هب نولمعيو .كلذ

 نوللا يدامرلا ءلوزهملاو نيمسلاو «ثيدحلاو قيتعلا نم طّسوتملا هدوجأ :رايتخالا

 يذاحلا «معطلا داحلا «توبكنعلا جسن لثم هفوج يف يذلا رخنلا ريغلا ءراسكنالا عيرسلا

 ءام ليلقب لبتو هلصأ دنع يتلا راغصلا ناديعلا ذخؤت نأ ء«هنم لمعتسي امم دّيجلاو «ناسللا
 تالت ةيرشلاوب .الوغتم افوعبست لمسعسو, «رلقلا ىف تنجو روشقلا كلت ةدكوتو عرشقتو

 فالتخا بسحب يمخرد ىلإ ىقسي دقو ءاوقودو نويلاسارطف عم ىقسُي نأ دوجألاو .تامرك

 نامزلاو ةداعلاو ّنسلا بسحب هيف فّرصتيو «كلذ يف رظنلا بيبطلا ىلع بجيو ناسنإلا جازم

 . كلذل بجوملا ببسلاو رضاحلا تقولاو

 . ةثلاثلا ىلإ سباي راح : عبطلا

 تبن اذإو «تيملا محللا لكأي هنإ ىتح ؛ءالجلا يوق فطلم للحم وه : صاوخلاو لاعفألا

 :هجازم نع ندبلا ليحي نأ قبرخلا صاوخ نمو .ةلّهسم هبارش ةوق تراص ةمرك لوصأ دنع

 هنكل ءهلهسي ملو هئيقي ملف ءيقلل ضيبألا قبرخلا لوانتي نمم ريثكو .ًايبابش ًاديدج ًاجازم هديفيو
 «نابشلاو ءايوقألاو ءءاسنلا نم تاركذمللو ءلاجرلل هتقفاومو . لّهسيو ءيقي ام لعف لعفي

 .ناسين يف هتقفاومو ءوخرلاو نانبحلل حلصي الو ءرثكأ مد ةرثكو ندبلا يف بصخ مهل نيذلاو

 «ةظيلغلا براشملاو معاطملا نع ةيمحلاب مايأ ةثالث هلبق مذقتي نأ بجي هنأ الإ «نيرشت يف مث
 . لوانتي مث «ةثالث وأ نيترم ءاشعلا دعب أيقتي نأو ءرورسلاو وهللا لمعتسي نأو

 . حضولا ىلع كلذكو «لخلاب قهبلا ىلع ىلطي : ةنيزلا

 «برجلا ىلع ضيبألاو دوسألا نبلب ىلطي : (16 ”"هدته05 220 طع ا16655) حورقلاو حارجلا
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 هنم دْحَّتيو «هتبالص علقي بلصلا روصانلاو «هب ًاغارفتساو ءالط رّشقتلاو .لخلاب يباوقلاو
 .هقرحم علق هنم جرخأ اذإ هنإف «ةثالث ًأمايأ كرتيو ءروصانلا يف لخديو «بلاقلاك

 اهل ءاود هب غارفتسإلاو «لصافملا عاجوأو جلافلا نم عفني :(726زهن505)لصافملا تالآ

 ظ . يوق
 اذإو «ّيودلا نكس نذألا يف رطقو لخلاب خبط اذإ : (0:عدمف ه؟ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 عفنيو «هاوق عمسلا فيعضلا نذأ يف هخيبط رطق اذإو ءنانسألا عجو نكس لخلا كلذب ضمضمت
 ةلمج سأرلا ضارمأو ةقيقشلاو عرصلاو ايلوخيلاملاو ساوسولا نم

 .لاحكألا يف عفو اذا رضنلا ىيوقي : (2 ا 0عقصك) نيعلا ءاضعأ

 عيمج نم ًالاهسإ اهلهسيو ؛« اهتبلغو ءادوسلا نم عفني : (8:عءاقص' هءعدمت) ضفنلا ءاضعأ

 نم ىتح مدلا طلاخي لضف لك جرخيو «كلذك مغلبلاو ءارفصلا ج و ارك | نبع قه نادلا

 نويلاسارطف هب طلخيو ءاينومقسلاب لاهسإلا عيرس لعجي نأ بجيو ءدلجلا نمو ندبلا ىصقأ
 كلذ خبطي مث «ةدم هيف كرتيو ءولح بارش وأ نيبجنكس يف عقني نأب ىقسي دقو ءاوقودو

 ردق هنم نييمخردلاب طلخي دق «هقرم ىّسحتيو ؛ةجاجدلاب وأ «ريعشلا ءامب وأ ءسدعب بارشلا
 ام هريبدت نم صاوخلا حول يف ليق دقو . لسعلا يف خبطي دقو ءاينومقس تاسولوثوأ ثالث
 دمك زاير تالاو ءاسبألا يف اور دج نا يجر هادا يقرا اووي لاول تحب

 . لوبلاو

 هلدب نأ «هيوسام» ركذو «نوقيراغ هنزو اثلثو «نويرزام هنزو فصن دوسألا لدب :لادبألا
 . سلتك

 :ورادورسخ

 . كلذ فالخب هريغ لاقو ءناجنلوخ وه :«هيوجرسام» لاق :ةيهاملا

 . سباي راح : عبطلا

 .بيذم للحم :لاعفألا

 رثكأو ا .ىلكلا عجوو جنلوقلا نم عفني : (8:هرءامصب 0:عدم5) ضفنلا ءاضعأ

 . ىلكلا عاجوأ يف هتيصاخ

 : ضيبأ قبرخ
 الإ :يتبلا قلسلا وأ «لمحلا ناسل لثم قرو هل تابن وه : «سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 عباصأ ةعبرأ نم وحن اهلوط قاس هلو اليلق ةرمحلا ىلإ برضي دوسأ نيخ وهو «هنم رصقأ هنأ

 دحاو سأر نم اهجرخم «قاقد ةريثك هقورعو ؛ ءرّشقتي هفافج أدتبا اذإو .فوجأ .«ةمومضم

 هدوجأو «ةطنحلا داصح نامز يف علقي نأ يغبنيو :ةّيلبج نكامأ يف تبنيو «ةلصبب هيبش ليطتسم

 راح نوكي الو ءمحللا ريثك تتفتلا نّيه ضيبأ ناكو ءالدتعم ًأطاسبنا حطسلا طسبنم ناك ام
 .الو «ةقرلا يف توبكنعلا جسنو رابغلاب هيبش ءيش هنم رهظ تتف اذإو ءرخذألاب ًاهيبش فارطألا
 فصصو دقو «ءيدر هنم فنصلا اذه نإف . باعللا بلجيو «ناكملا ىلع ًاديدش ًاعذل ناسللا عذلي
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 مهلبقأو ةفص مهحضوأو . يغبنيو قحي ام ىلع هعفانمو هتوق نيقاذحلا نم اوناك نيذلا نولّوألا

 رئاس نم بطلا ةعانص يف قفوأ هنأل ليوط هفصو يف لوقلاو ««بّبطتملا سدينولف» اندنع

 اذإ مسجلا فيعض ناك نمو «قيوسلا عم ءاشحألا يف اليلق هنم نوقسي دق سانلا ضعبو . ةيودألا

 ءيش ةطساو ريغب هدحو ةسيئرلا ءاضعألا نم برقي ال هنأل ءيش هّرضي مل «ةفصلا هذه ىلع هذخأ

 قبرخلاب طلخي هنأل «قبرخلا سادنرمس مهريغ ةغلب ىّمسملا ءاودلا نوّمسي نوقيطنأ لهأو .رخآ

 هبشي تابن وهو «ضيبألا قبرخلا اهيف عقي يتلا ةيودألا يف لخدي «لضاف ًاضيأ وهو «ضيبألا

 ءمعطلا نم مسمسلاب هيبش رزبو «هب عفتني ال قيقد لصأو «ضيبأ رهزو لاوط قرو هلو « جنتوفلا

 . ةريثك عفانم هلو

 «مجحلا ريبكلا «تّتفتلا عيرسلا ضيبألا «لادتعاب حطسلا طسبنملا هنم راتخملا :رايتخالا

 «لاحلا يف عذللا ديدشلا امأو , باعللا بلجيو ءاديدش ًاعذل لاحلا يف ناسللا عذلي ال «قيقرلا

 . صاوخلا باب يف ةروكذم هيف تاربدملا لاعفأو «قناخف

 . ةثلاثلا طاسوأ يف سباي راح : عبطلا

 تام رافلا هلكأ اذإو «ةرارح ّدشأ دوسألاو «ةرارم ّدشأ ضيبألا :صاوخلاو لاعفألا

 هنم عوقنملا هفعضأو . هاره محللا عم خبط اذإو .«لسعو قيوس يف هنم رافلا معطيو كلذ دّمعتيو

 مث «برشيو رّتفيو ىفصي مايأ ةثالث رطملا ءام نم قاوأ عست يف عطقملا نم تايمخرد ةسمخ

 ىقبي ىتح خبطيو «مايأ ةثالث عاقنإلا دعب ًاعطقم رطملا ءام نم نيطسق يف لطر هنم خوبطملا

 هنم دخؤيو موقيو .نيلطر نادق ىفصم قئاف لسع ءاملا ىلع خرطيو قيزخلا هنع جرخي مث «ثلثلا

 لثم يف شيرجلا مث ؛ عطقملا رشقلا مث «نومأم ميلس اذهو ءراح ءام عم وأ ءوه امك ةريبك ةقعلم

 وهاذهو . . لسعلا ءام عم ًادوقعم هنم قيحسلا مث ؛«ةدعملاو قلحلا يف ءيش ىقبي الثل ريعشلا ءام

 نم هب عقي داكي ام اهب أردي ءايشأ هبراش دعي نأ بجيو «كلاسملا يف هئاقبل رثكألا يف لتقي يذلا

 «ةرطعلا ناهدألاو ,ءسدعلاو ٍباذَّسلا وأ «جنتوفلاب افوزلا بارشو «جاجدلا ةقرم لثم «جّئشتلا

 «لجرفسو حافتو «ةحئارلا داح لخ هدنع نوكي نأو «سمرتلاو نسوسلاو دعسلا نم ْذْخّبملاك

 مجاحمو «ءيطو شارفو ررسو يسركو ةشيرو «سطعم ءاودو «يناحير بارشو «ءراح زبخو

 نإو «هسوميك دوجي امب نوذغيو «ةبيط حئاور اومشو ءادراب ءام اوسح ةلوهسب اولهستسا اذإف
 دعب داعي نأ بجو امبرو «لسعلا ءام وأ ءبارش يف دورثم زبخف «فعضو حجّئشت ضرع دق ناك

 لسعلا ءام اوطعأ لمعلا طسو يف قاوف مهل ضرع نإف ءدراب ءام يف ًاسومغم ًازبخ معطيف كلذ

 0 ل «ةذم دعب مهيف ءاودلا كّرحتي مل نإو . لجفلا هيف ًاخوبطم

 يف اوحجرأو «نسوسلا وأ ءدعسلا نهدب ةنوهدم ةشيرب اوئيق ًانهدو ءاماوقس وأ «باذَّسلا

 00 ل و علا

 عفديل لب «ءيقيل ال هنم تاسولوثوأ ثالث يقسو .ةراحلا نقحلاف «عجني مل نإف «ضراعلا

 0 ا ا ا ا يل

 دعب ضراعلا ءاوتلإلا يؤست ةمجحملا نإف ءرهظلا زرخ رئاس ىلعو «فاتكألا نيب يتلا ىربكلا
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 .نزبألاو ماّمحلا ءامبو ,ناخسإلا ديدش نهدب ةجّنشتملا ءاضعألا نهدتو «قاوفلا

 .دوسألا لعفي ام لثم بابلا اذه يف لعفي : ةنيزلا

 .د وسألا 7 بابلا اذه يف لعفي : (156 ههانملك ةهل اطع انلدعق5) حو رقلاو حا رحلا

 . ساطعلا جّيهي هقيحس مش اذإ : (0:عوهمك هأ طع طغدل) سأ رلا ءاضعأ

 . رصبلا دحي : (0هدل3: 08385) نيعلا ءاضعأ

 .ءىقيل صيبخلا يف لعجي دقو «قنخي هنأل رطخ هيفو «ةوقب ءّىقي ضيبألا : ءاذغلا ءاضعأ
 . ءافعضلا مه ءالؤهو «ةيلاخ ةدعملاو ىقسي ال نأ بجيف «قانتخالا هيلع فيخ نمو

 عجرو «يرانخلاو بالكلل مس وهو .«سانلا هنم طارفإلا لتقي : (156 م015085) مومسلا

 . جاجدلا لتقي هبراش

 37 فراخ

 ىلإ دنهلا نم لمحي ذإ ةرصبلا ىف تبني ال نأ نكميو ءيِرْضَب هنمو «ىلباك هنم : ةيهاملا
 ْ 220 .هالبلا نم اهريغ ىلإو ةرصبلا

 قاربلا اضيأ هبصق دوجأو ءمسدأو قربأ وه امو .ءبصقلا نع ذخؤي ام هدوجأ :رايتخالا

 . سلمألا

 . بطر وهو «دربلاو رحلا يف لدتعم : عبطلا

 .نّيلم للحم : صاوخلا
 ءءاشحألا يف ةراحلا ماروألا نم عفني : (15ع وهبءالتتصعد ةص0 طع مادكانلء5) روثبلاو ماروألا

 .هب عفتنيف ةبلصلا ماروألا ىلع ىلطيو «بلعثلا بنع ءامب هب رغرغت اذإ قلحلا يف ًاصوصخ

 ظ . ةعجولا لصافملاو سرقنلا هب ىلطي : (12عزهزهاك) لصافملا تالآ

 ءانوطق رزب باعلب ةبطرلا ةريزكلا ءام يف سرم اذإ : (0:عوسك ه4 طع هطعقأ) ردصلا ءاضعأ

 . قيناوخلا نم عفن هب رغرغت مث
 .دبكلا عجوو ناقريلا نم عفان «دبكلل ٌقنم : ءاذغلا ءاضعأ

 هلاهسإو .مغلبلاو يدل ةّرملا جرخي نطبلل نّيلم : (:>ه,عادصب ه:عوم5) ضفنلا ءاضعأ

 . نهلهسيو ىلابحلل حلصي هنإ ىتح «ىذأ الب لاهسإ

 دقو ««دبرت# هنزو نمثو «بيبزلا محل هنازوأ ةثالثو نيبجنرت يسع :لادبألا

 .موق معز اميف سوسلا بر بيبزلا لدب لعجي
1 

 . دوسألا شاخشخلا ةّوق يف هنم يّربلا :ةيهاملا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ .اثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا :عجاري )١(
 ١994١. «ةيناثلا ةعبطلا

 .194917 :«توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري (؟)
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 «ناردغلا ءام درب لثم لب «ةغلاب هنم يناتسبلا ةدورب تسيل :«سونيلاج» لاق : عبطلا

 فيفجتلاو بيطرتلا يف هنإ :ليقو .ىَراَّبخلا ةبوطر نم فطلأو قلسلا ةبوطر نم ظلغأ هتبوطرو
 ءاذغلا ءيدر هنأ هيلع مكح ء«ةثلاثلا يف دراب هنإ لاق نم :لوقأ .ةيناميلاو فطقلاو بنركلا نيب

 . ةيناثلا يف نوكي نأ هبشيف كلذك سيلو ء«هليلق

 «كلذ رئاسو ةصوفعلاو ةحولملا نع هّولخل قالطإ الو ضبق الو هيف ءالج ال :صاوخلا

 فالتخا نم عفان وهو «خوبطملا هاذغأو .لوقبلا نم دلوتملا مدلا نم دمحأ هنم دّلوتملا مدلاو

 عيرس وهو «ةدرابلا لوقبلا عيمج كلذكو ءاخفن هديزي لسغلاو .دوجأ هنم لوسغملا ريغو ءهايملا

 شاخشخلا ةّوق يف هنم يّربلاو ءركسلا طارفإ عنم بارشلا طسو يف لمعتسا اذإو ءمضهلا

 | :ةوسألا

 اذإ ءالط ةرمحلاو ةراحلا ماروألا نم عفني : (15ع ةءءالذهمذ 220 طع مانكذت1ء5) روثبلاو ماروألا

 . نيديدش نيميظع انوكي مل
 . عفان يثولا ىلع دامض وه : (1طعزمأ045) لصافملا تالآ

 نايذهلا نم عفنيو انش افرام رهسلا ليزيو موني : (0عدسم هأؤ طع طعد0) سأرلا ءاضعأ

 .نيرحنملا ةدسل ءاود وهو «سأرلل سمشلا قارحإو

 تيرق يناتسبلا نبلو «ةيئرقلا حورق ولجي هنم يّربْلا نبل :(0هنادع 078355) نيعلا ءاضعأ

 . نيعلا ملظت هلكأ ةمادإو «برغلا نم عفني يّربلا نبلو ءراحلا دمرلل داّمض وهو «هنم

 :٠ ةعللا يف ديزي : (201عدصت5 هأ اطع ءطغع5ذ ردصلا ءاضعأ

 عيرس ةدعملل دّيج يناتسبلاو .اهباهتلاو ةدعملا ةرارحو شطعلا نم عفان :ءاذغلا ءاضعأ

 ظ .ناقريلا نم هلكأ عفنيو «يّهشي لخلاب هلوانتو .مضهلا

 نم عفنيو «عامجلا ةوهش ةكسنو ينملا فمجي هرزب : (8>هءادمب هءعمهت) ضفنلا ءاضعأ

 لهسأ ءامب مهرد فصن هنم يقس اذإ ٌسخلا نبلو .هرزب نم كلذ يف لقأ هلقبو .مالتحالا ةرثك

 هنأل قلطي الو لقعي ال ٌسخلا سفنو «يّربلا نبل نم بيرق مظع اذإ يناتسبلا نبلو «ًيئام ًاسوميك

 . ثمطلا ٌردي هنم يّربلاو ءّردم هنكل «لاج الو صفع الو حلام ال

 . برقعلاو ءاليترلا ةعسلل وقس يّربلا نبل : (1طع ممز5هه5) مومسلا

 : ىثنخ
 ةليوط ةرمث هلو ءرهز اهسأر ىلع ءاسلم قاس هلو ؛يماشلا ثاّرَكلاك هقرو :ةيهاملا

 .فيرح وهو «طولبلاك ةريدتسم

 .دعبأو «بطر دراب هنإ :مهضعب لاقو «سباي راح وه : عبطلا

 ًاففجم ًانخسم راص قرحأ اذإو ؛هلصأ ًاصوصخو .؛لّلحم ءالج :صاوخلاو لاعنألا

 ظ .دعجلا فوللا ةوقك هتوقو «هلصأ هنم رثكأو ءًاللحم

 ضيبألا قهبلا هدامرب يلط اذإو «هلصأ دامر ًاصوصخو «ةّيحلاو بلعنلا ءاد نم عفني : ةئيزلا

 . عفن سمشلا يف سلجو
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 ددغلا ماروأ ىلع بارشلا يدردب هلصأ : (156 ة:ءالتص ع5 ةض0 اطع مانكأاناه5) روثبلاو ماروألا

 . ةراحلا ماروألا ءادتبا يف عفن ريعشلا قيقدب دّمض اذإو «ليمامدلا ىلعو اهلك

 ىلع بارشلا يدردب هلصأ لعج اذإ : (1طع هانت لك 320 طع انلععا) حورقلاو حارجلا

 .اهعفن ةخسولاو ةثيبخلا حورقلا
 . ىتولاو لضعلا نهو نم عفني :(156زهزهاك) لصافملا تالآ

 لسعو ردنك عم وأ اهدحو هتراصع ترطق اذإ : (0:عدصت ه[ طع 2620) سأرلا ءاضعأ
 سرضلل داضملا بناجلا يف نذألا يف رطق اذإ سرضلا عجولو «نذألا حيق نم عفن ءرمو بارشو
 . عجولا

 . نيعلل ةعفنم هلصأ ة رابمصع يف : (0«هنلد: هءعدهو) نيعلا ءاضعأ

 عجو نم عفن .«بارشب يمخرد نزو هنم يقس اذإ : (1 مت 0297[2 068هه5) سفنلا ءاضعأ

 . يدثلا ماروأل دّيج بارشلا ٌيدردب هلصأو «لاعسلاو نيبنجلا

 .ناقريلا نم عفان : ءاذغلا ءاضعأ

 بارشب ايقس اذإ هرهزو هترمثو .ثمطلاو لوبلا ردي : (15:هءاق59 068385) ضفنلا ءاضعأ

 . ىصخلا ماروأل دّيج دامض بارشلا ٌيدردب هلصأو ءالهسأ

 هرهزو هترمث تيقس اذإو .ماوهلا شهنل تايمخرد ثالث هنم ىقسي :(116 م015085) مومسلا

 . لهسي هنأ عم «نيعبرألاو ةعبرألا يذو ,برقعلا غدل نم ًاميظع عفن عفن بارش يف

 ناجنلوخ
 نم هب ىتؤي «نزولا فيفخ ةبّيط ةحئار هل «قاذملا داح دوسو رمح ةيوتلم عاطق : ةيهاملا

 . هنيعب ورادورسخ وه :؛«هيوجرسام» لاق . نيصلا دالب

 . ةيناثلا يف سباي راح : عبطلا

 . حايرلل لّلحم فيطل : صاوخلاو لاعفألا

 . ةهكنلا بيطي : ةنيزلا

 . ماعطلل مضاه ةدعملل دّيج : ءاذغلا ءاضعأ

 هلدبو «هابلا ىلع نيعيو ىلكلا عجوو جنلؤَقلا نم عفني : (8هىءاهكال 825[0) ضفنلا ءاضعأ

 . لفنرق ةفرق نم هنزو
 > 2 :؟رامحلا ٌسخ
 ةقصال هقاروأو ءبغزأ «داوسلا ىلإ ددعلا ريثك ءقيقدلا ٌسْخلا قروك وه :ةيهاملا

 ضرأ يف تبنيو ءرمحأ ضرألاو ديلا غبصيو ةرمحلا ىلإ هلصأ نولو «هسبحت ةتباث لصألاب

 .هيف ليق دقو راجنشلا وهو «يضرأو يئام رهوج نم وهو «ةبيط

 يلع نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا : عجاري .راجنشلا وه :رامحلا سخ )١(
 . اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصن «توريب .ملقلا راد «ينامكرتلا يناسغلا لوسر نبا
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 . فيعض يئام ضيبألاو .«ىوقأ رفصألا :رايتخالا

 . ةيناثلا لوأ يف سباي راح : عبطلا

 «هرزب عبط نم بيرق هلصأ عبطو «كلذ يف ىوقأ هرهز «سبايو حّتفم لاج :صاوخلا

 بذجي هنإ ىتح قمع نم ةباذج ةوق هيف :«سلوب» لاق . سبايلا اصوصخو «ىوقأ لصألاو
 . ءالسلا

 . تناك ثيح ةبلصلا ماروألا عفني : (1طع وءالتنص عو) ماروألا

 ..يطوريقلاب هؤام كلذكو . لمدأ يطوريقلاب هنم ذختا اذإ : (76ع 010ع55) حورقلا

 قرع ىلع لخلاب كلذكو «سرقنلا ىلع داّمض هقورعب وه :(156زهذه15) سصافملا تالآ

 اهلل

 يف لسعلاب لمعتسيو ًأطوعس سأرلل ةيقنم هتراصع : (02عدصك هأ طع طع20) سأرلا ءاضعأ

 .اخوطل عفنيف عالقلا

 . تاقبطلا ظلغو نيعلا يف يقابلا رثألا يّقني هسباي : (0هنلدع ه:عدصو5) نيعلا ءاضعأ

 . اداَّمضو ًالكأ لاحطلل عفان ّلخلاب سوبكملاو ءدبكلل ّقنم : ءاذغلا ءاضعأ

 لتقيو «تّيملا نينجلا جرخيو «ةوقب ثمطلا ردي : (5:هءاه 0:8355) ضفنلا ءاضعأ

 ءيش ٌردأ وهو ؛هئام يف ًاسولجو ًالومح محرلا يف ةبلصلا ماروألا نم عفني وهو «ّىحلا نينجلا

 قاقش ىلع يطوريقلاب لمعتسيو ءالامتحاو ًابرش دحاو لاقثم غلبملاو .هحلصأو «ثمطلل

 ظ .ةدعقملا

 : 27يونرخ

 . فمجملا يماشلا هحلصأ :رايتخالا

 .ةدوربو ًأسبي دشأ يطبنلا : عبطلا

 كلذ عمو «ةوالح هيف نأ الإ «هترمث كلذكو «ضباق فّمجم يماشلا :صاوخلاو لاعفألا

 . ليقث ءيدر هطلخو ءابطر لكؤي ّيطبنلاو ؛عذلي الو «ًافيفجتو ًاسبي ٌدشأ يطبنلاو .لقعي
 .ةتبلا اهبهذأ ًاديدش ًاكلد جفلا يطبنلا بونرخلاب ليلآثلا تكلد اذإ : ةئيزلا

 .نانسألا عج ول ةدّيج هخيبطب ةضمضملا : (©0:عودصو هأ طع طعو) سأرلا ءاضعأ

 .الوزتو اماضهتا أطنأ نيناتلاو «مضهني الو «ةدعملل ءيدر بطرلا يماشلا :ءاذغلا ءاضعأ

 .ناقريلل دّيج توبنيلاو «ىرخأ دالب ىلإ بلجي مل ةرمثلا هذه تبن :«سونيلاج» لاق
 «راردإ هيفو ,.ةدعملا يؤوقي هخيبط يف س ولجلا : (8:ئءامص ه:عدص5) ضفنلا ءاضعأ

 . ةفلخلا نم عفنيو لقعي سبايلاو «قلطي يماشلا نم بطرلاو بنعلا ديقعب ىَبَرُي ام اصوصخو
 .لاهسإلاو صغملل ديج وه توبنيلاو «ًالكأو ًالامتحا طرفملا ثمطلا ناليس نم عفان يطبنلاو

 ١9491. «توريب «ةفرعملا راد .يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام : عجاري 01(
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 :فزخ

 ناطرسلا فزخ فازخألا فطلأو ءروّئتلا فزخ ةصاخو .ءالج ففجم :صاوخلا
 . جذابنسلا ةعيبط يف ديمارقلاو .«يرحبلا

 . شمنلاو فلكلا ولجي .ففجم يرحبلا ناطرسلا فزخ :ةنيزلا
 . هعفني ريزاتخلا ىلع يطوريق فزخلا نم ذختي : (1ط6 5:ءااتد 85) ماروألا

 .لامدإلا ٌيوق فزخلا نم ذختملا مهرملا : (15ع د مانصلك حصل طع انلعع55) حورقلاو حارجلا

 يرحبلا ناطرسلا فزخ اصوصخو .برجلا ولجيو «حورقلا نم عفنيو
 ظ علقي نطقلا بح نهد عم قوقدملا ينيصلا رئاضعلا فزخ : (0ءان13: 068385) نيعلا ءاضعأ

 ضايبلا علقيو «ةرملا نفخ رفتحملا حلملا عم يرحبلا ا فزخو «ةنمزملا ةرفظلا
 ةحرقلا لامدنا نم ضراعلا

 . سرّقنلا ىلع ىلطي رونتلا فزخ : (15«زهأهأ5) لصافملا تالآ

 : شافخ

 :ةلوت لاقيو.ههينل :قازو قر ريش# نإ :لاقي ١ ةيهاملا

 ظ . ةرارحلا ديدش ءالج قزريش يف : عبطلا

 سيلو لاقي اميف رعشلا تابن عنميو «مظعلا نع راكبألا ءادثأ عنمي شاّفخلا نهد : ةئيزلا

 ّدحي هدامرو «نيعلا يف ءاملا ءادتبال عفان لسعلا عم هغامد : (00نأة4 0قة55) نيعلا ءاضعأ

 ظ . ضايبلاو ةرفظلل عفان قزريشلاو ءرصبلا
 :بئذلا قناخ

 الو ًالخاد ال لمعتسي ال ًادج نّفعم «بالكلاو ريزانخلاو بائذلا قنخي ءاود :صاوخلا
 ظ .اجراخ

 . فاقلا باب يف هيف ليق دقو «بائذلل لتاق وه : (15ع م015025) مومسلا

 :رمنلا قناخ

 .قرو هلو ءّضرلا ةرسع «لاوط قاقد نابضق هل تبن وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا
 هلو ارتي اجرا رار نمارداسلا زاروا يار اا «بالبللا قروب هيبش
 .دوسأ بلص راغص رزب هفوج يفو «عبصأ لوط يف القابلا فلغب هيبش لمح

 بالكلاو بائذلل همعطأو زبخلاب زبخو محشلاب طلخ اذإ تابنلا اذه قروو :صاوخلا

 .ًاجراخ الو ًالخاد ال لمعتسي الو ؛هلكأت ةعاس اهتاوق فعضي وهو .اهلتق رومنلاو بلاعثلاو
 .اهدمخأ برقعلا نم َبَرُق اذإ ليق لاتق مس :(16 مدن:هد9) مومسلا
 :بلكلا قناخ

 . هيف ليق دقو رمنلا لتاف وه
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 : 20فالخ

 . يوق غمص خدش اذإ  هقرول جرخي دقو «فورعم :ةيهاملا

 ديدش هدامرو ءفاك فيفجت هلو «عذل الب ضباق هقروو هترمث :صاوخلاو لاعفألا

 . فطلم ديدش غمص هل جرخيف هقرو خدشي دقو مدلا فزن سبح ًابطر هب دّمضت اذإو « فيفجتلا

 . لخلاب ءالط ليلآثلا علقي هدامر : ةنيزلا

 .ماظعلا يف ةعقاولا تاحارجلل دامض : (1ع >هادصلك 320 طع ا16655) حورقلاو را

 . لخلاب هب تيلط اذإ ةلمنلا ليزي هدامرو .هقروو هترمث ًاصوصخو

 ءيش ال .هقرو ريصعو .عادصلل نكسم هؤامو هحاقف : (0:عدصن هأ طع طع80) سأرلا ءاضعأ

 .نذألا نم ليست يتلا ةدملا عالق يف هنم غلبأ
 ًادج عفان هغمصو «ةقدحلا ةبرض ىلع هؤامو هترمث عضوت : (00ن136 018325) نيعلا ءاضعأ

 .ناقريلا نمو دبكلا ددس نم عفان هؤام :ءاذغلا ءاضعأ

 : مدلا فاللتخا باحصأل ةعفان هت رمث : (18::ه1ءاهتال 01ع355) ضفنلا ءاضعأ

 0 :نَرابْخ
 نمو .يناتسبلا وه ايخولملاو «يّربلا وه ءىّراَّبْخلا :ليقو ءايخولملا نم عون :ةيهاملا

 نم نوكي نأ ًاديعب سيل دوهيلا ةلقبو .ّيِمطخخلا وهو ؛ةرحسلا ايخولم هل لاقي عون ىزاّبخلا

 .رمحأ وهو «هفانصأ
 .هتوق نم ضفنت ىناتسبلا ةيئام ةدشو «سبيأو فطلأ يّربلا :رايتخالا

 وه لوقلا اذه لئاقو ؛سباي راح يناتسبلا نإ :ليقو «ىلوألا يف بطر دراب : عبطلا

 .ايخولم ىمست اهنإف «ةيدوهيلا ةلقبلا ىلإ بهذ نوكي نأ هبشي ««سلوب» ىّمسملا
 فطلأ يّربلاو «ءقلسلا نم ظلغأو قمرسلا نم فطلأ وه :ليقو نييلت هيف :صاوخلا

 يرملا عم ةصاخو ؛هتجوزلو هتبوطرل 0 ردحنيو ءأليلق نخسي يناتسبلا نإ :ليقو « سبيأو

 :«سلوب» لاق . سخلا نم ةبوطر ظلغأ لاقي اميف  هتبوطرو .ماضهنالا لدتعم وهو «تيزلاو
 يب وييدص او .عذل الب للحيو رّشقيو ضبقي وهو

 قرحل عفان دوتيزلا عضويربلا قروو ؛ةرمحلاو ةلمنلل عفان وه : (1طع ةجءاتته عو) ماروألا

 .هديزتو راحلا مرولا ءادتبال عفان يناتسبلاو ءالوطت هخيبط كلذكو .رانلا

 راغصلا اًضوصخو «ريصاونلا ىلع لعجو أين حلملا عم غضم اذإ : (1طع نلعع25) حورقلا

 . نيعلا يفو
 غضميو أدج عفنيف «لوبلا عم سأرلا حورق هب دمضت : (01عدمق 01 طع طع2) سأرلا ءاضعأ

 نب يلع نب رمع نب فسوي رْفظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .فاصفصلا وه :فالخ )١(

 .اقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت . .توريب «ملقلا راد «ينامكرتلا ين داسغلا لوسر
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 ريصاون ىقن ريسي حلم عم هنم لمعتساو هقرو غضم اذإ : : مهبل هن ممف نيعلا ءاقعأ
 . محللا تبنأو نيعلا

 «نبلل رزغمو .ءردصلل نيلم لك ء؛هرهزو هقرو : (0:عدص5 ه؟ طع طعكا) ردصلا ءاضعأ
 .ردصلا ةنوشخ ةلازإ يف هنم دوجأ هرزبو «سبيلاو ةرارحلا نع ثداحلا لاعسلل نكسم

 0 .دبكلا ددسل حيتفت هيفو .ةدعملل ءيدر يناتسبلا : : ءاذغلا ءاضعأ
 «تيزلاب برضو ًابرش ةناثملاو ىلكلا ورع عفان هرهز : (18:05ءاقتال 018355) ضفنلا ءاضعأ

 «ةناثملاو ءاعمألل عفان يناتسبلا ىّراّبْحلا نابضقو يعملا حورقو . . جحسلا نم عفني ايخولملا رزبو
 تابالصل عفان هخيبطو .بارش هنم ذختا وأ «هؤام برش اذإ كلذو ءاهعاجوأو نطبلل نّيلم
 ام سمشلا عم رودي يبا ىَراَبحلا نمو . .لوبلل ةّردم ةوق هيفو ءًاناقتحاو .هيف ًاسولج محرلا
 ] .مدلا لهسأو طرفأ امبرو «ةّرمو ًاماخ لهسي

 نمو «تيزلا عم ًاصوصخو ًاداّمض نوتيزلا عسل نكسي هقرو : : (156 مه15585) مومسلا
 . ءاليترلا عسل نم عفنيو ءمئاد أيقتيو هرزب برشي مومسلا

 : ريمخ
 ظ .امهتلقو هقروبو «هحلم ةرثك ردقبف هتبوطرو هتسوبي امأو «ةرارح هيف : عبطلا
 بذجي «ةضومحلل ةدّربم ةوق هيفو «ةيطنحلاو ةيقروبلاو حلملل ةءالج ةّوق هيف :صاوخلا

 ظ 2 .للحيو ندبلا رهاظ ىلإ ةقيمعلا داوملا
 .مدقلا لفسأ يف نوكي يذلا عجولا هب دّمضي :(1ءزهن515) لصافملا تالآ
 : ”خوحخ

 .اهرخآ نود ىلوألا يف بطر «ةيناثلا رخآ يف دراب : عبطلا
 عنم هيفو .ددقملا هضبقأو ءام ضبق هيف «نّيلم «ةنوفعلا ةعيرس هتبوطر :صاوخلا

 . ضباق َجُملاو .ناليسل

 .ةرونلا ةحئار هب يلط اذإ هقرو عطقي : ةنيزلا
 هنهد عمنيو «ناديدلا لتقيف نذألا يف هقرو ءام رطقي : (0 عوق ه1 طع طعه20) سأرلا ءاضعأ

 . ةدرابلاو ةراحلا نذألا عاجوأو ةقيقشلا نم

 ىلع لكؤي ال نأ بجيو .ماعطلل ةيهشت هيفو .ةدعملل دّيج هنم جيضنلا : : ءاذغلا ءاضعأ
 نإو .ءاذغلا دّيجب سيل مضهلا ءيطب , هليلقو . ماعطلا ىلع همدقي لب .هدسفيو هيلع لسفيف هريغ
 ظ . ءاذغ رثكأ ناك

 نإ كلذكو «نطبلا ناديد لتقيف ةّرسلا هقروب دمضت : (1: عامل 018885) ضفنلا ءاضعأ
 ديزي هنإ 0و . لقاع جفلاو .نطبلا نّيلي هنم جيضنلاو ,ةقروو ةحاقف ةراضع تبرك
 . ةراحلا ةسبايلا نادبألا يف ١ كلذ نوكي نأ هبشيو «هابلا يف

 )١( «توريب «ةفرعملا راد ,يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام :عجاري 14917.
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 : فاطخ

 50 : ةيهاملا

 0 رمقلا ةدايز يف هخ رف ذخأ اذإ : «سوديروقسيد» لاق : (0:عدطك ه؟ طع طعدل) سأ رلا ءاضعأ ظ

 نول تاذ ا اع يي ءٌقشو «خرفأ ام لوأ ناكو

 دلج ةعطق يف اتّرص مث ضرألا ىلع اعقت نأ لبق اتذخأ نإف ؛ناولألا ةريثك ىرخألاو «دحاو

 وأ «عرص هب نم نم وأ ؛هلقع طلتخا نم دضع ىلع اتطبرو «بارت امهبيصي نأ لبق ليأ وأ ءلجع

 . كلذ تبّرج دقو :لاق .أمات ًاءرب عرص هب نم أربأف كلذ لعف ام ًاريثكو . .هب عفتنت «هتبقر ىلع

 ةبرشلاو « يقنيو فُفجي دقو ءرصبلا ذحي فاطخلا لكأ : (0هنل2+ هءودهق) نيعلا ءاضعأ

 هغامد نإ :ليقو يما ا باول درر ملألا ةقارح ًاصوصخو «لاقثم

 . شفخلا غامد كلذكو «ءاملا ءادتبا نم عفان لسعب

 تحلم اذإ كلذكو « عفنيف اهدامرب قانخلا دحي : (1[ عوامة غمد هءعدصن) سفنلا ءاضعأ

 .نيتزوللاو ةاهللا مروو لاعسلا نم عفن «ءامب يمخرد نزو اهنم برشو تفُمجو

17 
 ةفارح هيف يذلاو «بلغأ درابلاو . فيطل هيرهوج الكو درابو راح نم بكرم : عبطلا

 . هتدورب نم صقني خبطلاو «بطرو دراب وهف نكي مل نإو ؛ نخسأ

 دقو ؛ عطقيو فطليو لخاد ىلإ داوملا بابصنا عنميو «فيفجتلا ٌيوق :صاوخلاو لاعفألا

 «ثدحي نأ ديري ثيح مرولا عنميو «هعنميف ًاجراخ ناك نإ مدلا فزن ىلع بصي وأ برشي

 . نييوادوسلل راض نييوارفصلل عفان وهو .مغلبلا داضيو مضهلا ىلع نيعيو

 . رفصي هنم راثكإلا نكل عفنيف ٠ ,مدلا راثآ ىلع لسع عم ىلطي : ةنيزلا

 ءانيرغناغلا يعسو ماروألا ثودح عنمي : (156 ة:ءالته عك ةه0 طع مانككت1ء5) روثبلاو ماروألا

 ةلمنلا نم عنميو اا تا ابا ياس وأ ةرمحلا ىفشيو

 . مرولا هنم ثدحي نأ هب يلط اذإف ةرمجلاو

- فوص تاحارجلا ىلع عضو اذإ : (15ع ؟هتصملد دهل طع نلهعمو) حورقلاو حارجلا ظ
 

 عرسأ رانلا قرح نم عفنيو «ءابوقلاو برجلاو ةيعاسلا حورقلا يعس عفنيو مرت نأ اهعنم لخب

 . ءيش لك نم
 . عمن سرقنلا ىلع تيربكلا عم يلط اذإو «بصعلل راض وه : (12«زدزد:5) لصافملا تالآ

 ايو فن ترو ءدرو نهدو «تيز نهدب طلخ اذإ : (0:عدصو ه؟ طع ط630) سأرلا ءاضعأ

احلا عادصلا نم عفن سأرلا ىلع عضوو لوسغم ريغ فوص هب لبو
 كلذكو «ةّئللا دشيو ءر

 لخلا راخيو . . اهتيومدو نانسألا ةكرح نم عفني ّبشلا عم ًاصوصخو ءهب ضمضمتلاو هب ليطنتلا

 . يودلا للحيو ةافصملا ددس حتفيو ؛هذحيو رسع نم عفني راحلا

 5200 «نيعلا تحت ةبهكلا ىلع لسعلاب خطلي : (0ءانآدع هىعهسق) نيعلا ءاضعأ

 .رصبلا
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 ىلإ طلخلا ناليس هب رغرغتلا عنميو .ةاهللا عفني 5 ه؛ طء هطءد)ردصلا ءاضعأ
 . اتخسم باصتنالا سفنلو نمزملا لاعسلاو قلعلل ىّسحتيو «ةطقاسلا ةاهللا ئربيو «قلحلا

 كلذ لك ءمضهلا ىلع نيعيو ؛ةوهشلل ٌوقم ةبطرلا راخلا ةدعملل حلاص : : ءاذغلا ءاضعأ
 . ءاقستسالا ىلإ ىذأ امير هنم نامدإلاو . ءاقستسالا للحي لخلا راخبو .ةدعملا ةغيدل

 حورقل حلملاو نخسملا لخلاب نقحيو محرلا دربي : (5:هءامتز 08205) ضفنلا ءاضعأ

 . ةنيللا نقحلا دعب ةيعاسلا ءاعمألا

 لخلاو .ناركوشلاو نويفألا نم عفنيو « سوهنلا ىلع بصي : (106 مهاؤهد5) مومسلا

 اكيد ترشي دقو: كلذ ريغو «بلكلا بلكلا ةضع نم عفني حلمب يّربلا بنعلا نم ذختملا
 . عفنيف ةلاّثقلا ةيودألا ىلع

 | : سفانخ

 اهمارجأ كلذكو ءهيف بص اذإ نذألا عجول عفان هيف يلغي يذلا هتيز :سأرلا ءاضعأ
 . ةف وحسم

 ل ا ا ل ا :رايتخالا
 يروثتلا ولتيو «ةعيبطلا دنع لوبقم ريغ راحلا زبخلاو .وه امك ءًاراح لوكأم ريغ ًاتئاب اًباغ ءروتتلا

 كرتيو رّمخي نأ بجيف ىقنأ ناك املكو .قيقرلا نم لضفأ نيمسلا زبخلاو . ءيدر هرئاسو ينرفلا
 جضنلل دحاولا روتلا زبخك سيل ينرفلا زبخو .رثكأ حلميو رثكأ هنيجع كلميو رثكأ كردي ىتح
 حلاص «ةدعملا ىلع فاط ؛ءاذغلل ليلق دّربم لوسغملاو «نطابلا ماخ ةلملا زبخو «نيبناجلا نم
 .هبابل ذخؤيو «تباثلا زبخلا ذخؤي نأ هلسغ ةفصو .نُحسي الو .ًاددس دلوي الو نيرورحملل
 ةوق هنع بهذت ىتح ءاملا هيلع ددجيو ءوفطي يذلا ءاملا هنع بصي مث ءراحلا ءاملا يف عقنيو

 . هخافتنا ةياغ غلبيو .هريغو ريمخلا

 يف هعبتت يراوحلاو «ًاذوفن أطبأ هنكل «ًءاذغ دوجأو هريغ نم ىذغأ ذيمسلا :صاوخلا
 رثكأ ًاديج جضني يذلاو «هأدرأو ءاذغ لقأ هنكل ءذوفنلا عب ررس ةلاخنلا ريثكلا راكشخلاو . هلاوحأ
 ةلملا زبخو . ةضايرلا يريثكل الإ حلصي ال ددسم جزل هؤاذغ نكل ؛ ء«ريمخلا ليلق كلذكو .ًءاذغ
 «ديدستلا نع ديعب «ءاذغلا ليلق لوسغملا زبخلاو . ًاديج جضني املق هنطاب نإف «ليبقلا اذه نم
 ًاطلخ دوي فئاطقلا زبخو ءراكشخلا مكح يف ةفيخسلا ةطنحلا زبخو .نزولاو جضنلا فيفخ

 يف هفيفجت نوكي نأ بجيو ءزوللا نهدب طولخملا هدوجأو . مضهلا ء هيلي تعلو اطلق
 ا رادحنإلا ءيطب ؛ءاذغلا ريثك نبللاب لومعملا زبخلاو . لظلا
 . حلملا ببسب ةطنحلا دامض

 .ةعرسب نمسي ةثيدحلا ةطنحلا نم يذلا زبخلا : ةنيزلا

 تاراصعلاو نطا رقلا ءام عم ةطنحلا زبخ : (16 5:ءالتم عك ةهل طع مالكنل5) روثبلاو ما روألا

 . اهدربيو اهنيلي ةراحلا ماروألل دّيج ةقفاوملا
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 هب كلذو .حلمو ءامب طلخ اذإ زبخلا : (156 ؟هدتصلك ةقل ؛طع ان16655) حورقلاو حارجلا

 . عفن يباوقلا
 عبشيو «ةيراخبلا هتبوطرل ةدعملا يف وفطيو 00 : ءاذغلا ءاضعأ

 . ارادحنا أطبأو ًاماضهنا عرسأ راحلاو «؛كلذل ةعرسب

 لقاع يراوحلاو .ةعيبطلل نّيلم راكشخلا زبخلا : (85>ه:ءاقصت هءودهد) ضفنلا ءاضعأ

 هب طلخي مل نإو «لقعي سبايلا قيتعلا زبخلاو «لقعي امم ةلملاو «لقعي ريطفلاو ءْنّيلي رّمْخملاو

 . نيمسبلا نم زدكأ نطبلا لقعيب قيقرلا نيشلاو «نظبلا لفعي تئاطقلا رخو »«ةريغ

 .ديدحلا ثبخ ًافيفجت ثبخلا ىوقأ :رابتخالا

 لقا كنخبلا نئاسو: هنن سرق شاحتلا تيخو «ةثلاثلا يف سباي ديدحلا ثبخ :عبطلا

0 

 .ديدحلا ثبخ ًافيفجت اهاوقأو فّمجت اهلك :صاوخلاو لاعفألا

 . ةراحلا ماروألا للحي ديدحلا ثيخ : 156 و 8ءالتم عو) ماروألا

 فزن عنميو «حورقلا لمديو «ةفعسلاو برجلا نم عفني ةضفلا ثبخ : (156 انله655) حورقلا

 فار

 صاصرلا ثبخو . نفجلا ةنوشخ نم عفان ديدحلا ثبخ : (0هن13 0ه2عوطق) نيعلا ءاضعأ

 . جنسادرملا لدب نيعلا حورق نم عفان

 يقس اذإ هناحرتساب بهذيو «هلضف فشنيو «ةدعملا يقي ديدحلا ثبخ :ءاذغلا ءاضعأ

 . ءالطلاب برش وأ « قيتع ذيبن يف

 دعق اذإ اضوضختو «ريساوبلا فزت عنمي ديدحلا ثبخ : (8:16ء1329 02عوطق) ضفنلا ءاضعأ

 يف كلذكو «هيف ةياغ وهو «ءضيحلا فزن عطقيو «لبحلا عن عنميو «قيتع هب طولخم ذيبن يف

 . سطنيرف ىّمسملا ءاودلا ةّرضم نم عفني نيبجنكسلاب ديدحلا ثبخ ءالط .ربدلا دشيو «لوبلا

 خاليدونيون: 
 «ناريماملا ةريغص :نورخآ لاقو «ناريمام هل لاقيو ؛قورعلا وهو :مهضعب لاق :ةيهاملا

 . قوجدرزلا ةريبكو
 . حرقم راح ريغص سنج هنم : صاوخلا

 : ةريشلا عج و نكسيف هلصأ غضمي : (8:ه5ءاهنل هىعمهق) سأ رلا ءاضعأ

 «رصبلا ٌدحأ فصتني ىتح رمج ىلع هت راصع تيلغأ اذإ : (0هدادع ه:عدهق) نيعلا ءاضعأ

  «يفاطخلا يمس كلذلو ءًأريصب دتريف تابنلا اذه مألا هيلإ تلمح فيطاطخلا خرف يمع اذإو

 ان ا

 يي ١
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 . هعطقيف فزنلل هب دّمضيو .عذل الو ةفارح الو ةدح الب فيفجتلا يوق : صاوخلا

 تابالصلاو ريزانخلاو تاليبدلا دّمضي : (156 5ءاانم عد 200 طع مانكأان165) ر وثبلاو ما روألا
 ةرمجلا عفنيو .ةلمنلل لخلاب هنم خوبطملاو .ةيعاسلا حورقلل هلصأ خيبطو . سحادلاو ةيمغلبلا
 «تركلاو نيعادلاو

 ًابرش ةليقلا نم عفنيو اسنلا قرعو لصافملا عاجوأ نم عفني : : ([>ءزهزدا) لصافملا تالآ
 .اداّمضو

 .عالقللو «هب ضمضمت اذإ ةعجولا ّنسلل هلصأ خيبط : (0 عدمت هأ طع طع2ل) سأرلا ءاضعأ
 .اموي نيثالث برشي عادصلل بارشلاب هقروو

 هن 5-0 هخيبطب رغرغي : (165مأ2[ه:1 200 طع كطعذأ 018ة5) ردصلاو سفنلا ءاضعأ
 . ةثرلا عجول هلصأ ةراصعو .قلحلا

 «لسعلاو حلملا عم ًامايأ برش اذإ «ناقريلاو دبكلا عجول هلصأ ةراصع :ءاذغلا ءاضعأ
 . تاسوناوق ثالث هنم ةبرشلاو

 :ريساوبلاو ءاعمألا حورقو لاهسإلا نم هلصأ عفني : (8عءامر ه2 عم55) ضفنلا ءاضعأ
 . ةبئانلاو عبرلل بارشلاب وأ يلاموردأب هقروو «تاّيّمحلا هلصأ خيبط كلذكو

 .لاّتق ءاود هلصأ ةراصع : (156 م015085) مومسلا

 - :سوردنخ

 :. ةيمورلا ةطنحلا وه : ةيهاملا

 . ظيلغ يوق ريثك دّيج كلذ عم وهو ؛ّلقأو ةطنحلا ءاذغ نم دربأ هؤاذغ : عبطلا
 :نوالاماخ

 نم تايلاجلا ةلمج ىيفو .«جراخ نم لمعتسي نكلو ءءيش يف برشي اال : : صاوخلا
 .ةدمضألا نم ةلذحملا تانّيلملا يفو «جراخ

 . قهبلا ىلع ىلطي : ةئيزلا

 . ةلكأتملا حورقلا هب دّمضتو يباوقلاو برجلا ىلع ىلطي : (156 1ه255) حورقلا
 . ءاقستسالا بحاص هب عفتتيف «بارشب ًابوسكإ ضيبألا لوصأ نم ىقسي : ءاذغلا ءاضعأ
 . ناديدلا لتقت هنم ضيبألا ل وصأ : (2تءامم هرعممك) ضفنلا ءاضعأ

 .لاتف ءيش هنم دوسألا يف : (1طع م015009) مومسلا

 : ءرخ

 . ليزلا اننايب دنع يازلا لصف يف ركذ : ةيهاملا
 . فّدجم للحم نّحسم هلك : صاوخلا
 : نيطارخ

 .ًاراح نوكي نأ رّدقأ اميف بجي : عبطلا
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 , مايأ ة ةثالث 0 رك الو ,باصعألا تاحارج هقوقدمب دمضي : (7156 انلهع:9) حورفلا

 . ًادج ًاعفان نوكيف

 رطقي دقو «نذألا عجو نم عفان رولا محشب هخيبط :(0:عدصد ه؟ طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 .ةعجولا نسلل فلاخملا بناجلا يف تيزلاب

 ظ .ناقريلا ءالطلاب برش اذإ ئربي : ءاذغلا ءاضعأ

 نم عمنيو ل وبلا ٌرديف ءالطلاب ىقسيو اهقان قدي : (8:> عام 01 عدطق) ضفنلا ءاضعأ

 ظ .ًاضيأ كلذ ةاصحلا

0 
 . ةلافسلا نم بلجي ءراغصلا ةّلُقاقلا لثم راغص بح :ةيهاملا

 ١ . ةثلاثلا يف سباي راح : عبطلا

 . ةلقاقلا نم فطلأ وهو «فطليو ولجي لفنرقلا ةّوق هتّوق :صاوخلا

 سبحيو ةلقاقلا نم ةدعملل دوجأ وهو «نيتدرابلا دبكلاو ةدعملل دّيج : ءاذغلا ءاضعأ

 اذهب هوّمس امنإو ؛داّرقلا وهو ايطوارق هيّمسي نم سانلا نم :؛سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 هيبش قرو اهلو «نيتلا نم ةريغص ةرجش رادقم يف ةريغص ةرجش وهو «دارقلاب هيبش هّبح نأل
 اهلو ءبصقلا لثم ةفّوجم اهناصغأو اهقاسو ءًاداوس ّدشأو سلمأو ربكأ هنأ الإ ءبلدلا قروب

 نجشملا عدلا رسع هنو .دارقلا لكش يف ٌبحلا ادب ُرَمَتلا رشق 5 اذإو ؛ةنشخ ديقانع يف ةرمث

 ضعب طالخأو جارسلل حلصي امنإو .ماعطلل حلصي ال اذهو ءعورخلا نهد وهو «سقنقأ
 تلهسأ تبرشو تقحسو تؤدو أددع ةّبح نوثالث هّبح نم يقل نإو . .ةيودألا ضعبو مهارملا

 . امغلب

 رمادا هجاجساب ؛نيلم للحم عورخلا نإ :«يقشمدلا» لاق :صاوخلاو لاعفألا

 ظ . جذاسلا تيزلا

 فلعلاو لباتلا ملف دي صخر ةوزلازإا : ةنيزلا

 . ةيمغلبلا ماروألا نكس ريعشلا قيقدب قد اذإ هقرو : (1ط6 ة#ءالتسعو) ماروألا

 . ةيطرلا حورقلاو برجلل حلصي هنهد : (1طع انلهع15) حورقلا

 أدج ةدعملا يّحري هنأل ءيقلا تجّيه تبرشو ةّبح نوثالث تقحس اذإ :ءاذغلا ءاضعأ

 . يئعيو

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش 1 اكيذجحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري 0غ(

 ١481١. «قيناثلا ةعبطلا
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 . يدثلا ماروأ نكَس ّلخلا عمو «هدحو هب دّمضت اذإ : (0عدهو ه؟ طع ه2ء50) ردصلا ءاضعأ

 دودلا جرخيو :ةّرمو ًامغلب لّهسي ًابورشم اقوحسم هّبح : (8:ىءامت» هءعوصم5) ضفنلا ءاضعأ

 . نطبلا نم

 :رمخ
 كيج رب دكا ركاب .«نيشلا لصف يف اهانركذ دقو .ةوهقلا وه رمخلا :ةيهاملا

 .ءاود نوثالثو ةعبس انركذ ام ةلمجو ؛«ءاخلا

 لاذلا فرح يف مالك :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 0 بهد

 . فيرش رهوج : ةيهاملا

 . لدتعم فيطل : عبطلا

 نم ىوكمب ناك اماءرب هعرسأو ّيكلا لضفأو ءادوسلا ةيودأ يف لخدت هتلاحس :صاوخلا
 .اسهظذد

 «ءالط ةّيحلاو بلعثلا ءاد 0 لخدت ءرخبلا ليزي مفلا يف هكاسمإ :ةنيزلا

 . هتابورشم يفو
 . الحك نيعلا يوَقي : (0ءانت3 هىعقهق) نيعلا ءاضعأ

 ثيدحو ناقفخلا نمو .«بلقلا عاج وأ نم عفني : (0:عقمق ه؛ (طأ ءطعدا) ردصلا ءاضعأ

 اغيلب ًاعفن سفنلا

 ظ :ةريرذ
 .لاعفألا نم رخآ ًافرط ركذن انأ الإ «ةريرذلا بصق دنع فاقلا لصف يف ليق : ةيهاملا
 .لخو درو نهدب ةريرذلا نم رانلا قرحل لضفأ ءيش ال هنإ ليق :ةريرذحورقلا
 . ءاقستسالاو دبكلا ماروأ نمو ءاعمألاو ةدعملا ماروأ نم عفني :ءاذغلا ءاضعأ

 : ليخلا بنذ

 ةبلص ةنشخ .ةرمحلا ىلإ 0 نابضف هل «قدانخلاو رئافحلا يف تبني تابن : ةيهاملا

 مث ٠ «رجشلا نم برقي امب ثبشتت *-: ةفئاكتم قاقد ءرخذألا قروك دقعلا دنعو ةلخادتم دقعب ةدّقعم

 . بلص لصأ هلو «ليخلا بنذك ةريثك فارطأ هنم ىلدتي

 . ةيناثلا ىف سباي ىلوألا يف دراب : عبطلا

 . مدلا فزتل ًادج عفان .عذل الب فيفجتلا ديدش هتراصع ًاصوصخو .ضباق : صاوخلا
 ًابيجع الامدإ تاحارجلاو حورقلا لمدي : (156 >هانصل5 280 اطع انلهع55) حورقلاو حارجلا

 . ًاضيأ لمدأ بصع اهيف ناك ولو

 . لضعلا طاسوأ خدش نم َدمَض وأ هاهي يلط اذإ اضيأ عمني : (1طءزهذدا5) لصافملا تالآ

 . ءاعمألا ةليق رمضيو
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 . ءاقستسالا نمو دبكلاو ةذعملا ماروأ نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ

 : حيرارذ

 . اهيف دلوتيو ةطنحلا يف هنم دجوي ام نإو ةرسحأ هنأ الإ ننفاسنلاب ةببش ناوين“ : ةيهاملا

 ناتك ةقرخ هسأر ىلع ٌدشيو ءراخف ءانإ يف لعجي نأ يغبني نكلو «نزخي نأ حلصيو ءاهدحأ وه

 ءانإلا كسمي لازي الو «يلغم فيقث رمخ َلخ راخب ىلع ءانإلا مف ريصيو بّلقيو «ةّيقن ةفيخس

 ْ .دزخيو «ناثك طيخ يف هتوم دعب ذدشي مث «حيرارذلا تومي نأ ىلإ هراخب. ىلع

 رفص طوطخ هتحنجأ يفو «ناولألا فلتخم هنم ناك ام ًالعف حيرارذلا ىوقأو :رايتخالا

 . فيعض هلعف فلتخم ريغ ًادحاو هنول هنم ناك امو نادرو كاري علا يدح « ضرعلاب

 لوألاو «ةيناثلا يف سباي راح وه نورخآ لاقو ءّرحلا طرفم وه :مهضعب لاق : عبطلا

 . حصأ

 . قرحم نفعم فيرح راح : صاوخلا

 عطقيو دبات ءرافظألا ضايب هب يلطف ؛ «يطوريق هنم ذختيو ءءالط ليلآثلا علقي : ةنيزلا

 هب يلط اذإو ءلخلاب ء"الط صربلاو قهبلا ليزيو 6 هن تلئش ادإ ةعرسب علقلل ةبجوتسملا رافظألا

 . ظلغي ىتح تيزب خبط اذإ كلذكو ءرعشلا تبنأ لدرخلا عم اقوحسم

 .اهللحيف ةيناطرسلا ماروألا ىلع ىلطي : (156 ة:ءاانصعو) ماروألا

 . يباوقلاو برجلا ىلع هب ىلطي : (156 ناهع25) حورقلا

 . ا ةرفظلا عملقي ليق : (06012+ 01:8325) نيعلا ءاضعأ

 ءءاقستسالا نم عفني نت ادع لوبلا ٌردم هنم ليلقلا : (85:>هتءامصن هدعوصق) ضفنلا ءاضعأ

 يفقس :مهضعب لاق . طقسيو «ثمطلا ٌرديو «ةرضم ريغ نم ةّردملا ةيودألا نيعي ًاضيأ هليلقو

 حّرقي هنم جيساسط ثالث يقسو ؛عفان جالعلا اهيف عفني الو «هتناثم وكشي نمل اهنم دحاو

 عم ندب اهنع ولخي ال ىتلا اهيلإ ةداحلا ةداملا هتلامإل وه ةناثملل هحيرقت : «سونيلاج» لاق «ةناثملا

 ظ ظ .اهيف ةيصاخ

 اذإ اهل ةداضم اهلجرأو حيرارذلا ةحنجأ نأ معزي نم سانلا نم : : (1طع مما5هد3) مومسلا

 .هموي نم هلتق مث ءأمد هلوب راصو هندب مرو ًالاقثم هنم برش نم ليقو «كلذ دعب تبرش

 :تبايذ

 ىلع بابذلا كلُد اذإ ءاعفان هتدجوف ًارارم هتبرج دق :«ىسيع» لاق : (1ع ممنكهدو) مومسلا

 ظ . انيب ًاعفن عفن برقعلا عسل

 :بُئذ

 مالكلا رخآ اذهف .جنلوقلا يف بيجع بئذلا لبز ليق : (8«هتءاقصن همودمو) ضفنلا ءاضعأ

 .دادعأ ةتس ةيودألا نم انركذ ام ةلمجو «لاذلا فرح نم
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 داضلا فرح يف مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا
 و

 اذهب ىّمسيو .«ةكم ىلإ بلجي ءهغمص وهو ءورضلا ّبرو ,ءفورعم ورضلا :ةيهاملا
 . مسالا

 > . ىلوألا يف بطر ةثلاثلا يف راح : عبطلا
 وهو .ماكمكلا ةرجش يف غمص هغمصو «ندبلا قمع نم باَّذج للحم ءالج : :صاوخلا

 . بلحي ءاسنلا بيط يف لخدي بّيط ,ةوقلا يف نذآللاك

 مهلا نم ةبوطرلا ناليسل ادج عفان ورضلا بر : (0:عدصو 0( طع 2620) سأرملا ءاضعأ

 ] .هحورقو
 . نطبلل ةلقاع ةوق هيف : (8:05ءا359 018325) ضفنلا ءاضعأ
 :7©2نارميض

 . محامحلا مرفسهاش وه ليق : ةيهاملا

 هنإ نولوقي سانلا نم ريثكو «ةيناثلا يف سباي وهو «ةرارح هيف :«هيوسام نبا» لاق : عبطلا
 ةرارح نم ةبكرم هتّوق نأ تن .ىلوألا يف دراب مامحلا لب ءرورحم هترارحب ذأتي مل ذإ دراب

 . هيف ةبلاغ ةدوربلا نوكت نأ زوجيو ءةدورب عم

 .درو ءام هيلع شر اذإ ًاصوصخ نيرورحملل عفان :صاوخلا
 . قارتحالا هب دمضي : (116 ان15615) حورقلا

 . غامدلا ددسل حتفم ء«محامحلا و عالقلا نم ًادج عفان : : (0:عدصم هأ طع طعد0) سأ رلا ءاضعأ

 ءامو درولا نهدب نمزملا لاهسإلل يلقملا هرزب ىقسي : (8:0612:59 018325) ضفنلا ءاضعأ

 . هيف يذلا ريبكلا بصعلا ببسب سباي دراب : عبطلا
 ] 520 ءمحللا ءاذغ نم بيرق «ئرمتسا اذإ ًانبل ئلتمملا عرضلا ءاذغ : ءاذغلا

 هظيلغ طلخلا دّيج ءادج محللا دّيجلا ناويحلا نم وهو «هرادحناب لجعت اهنإف هيوافألابو «نبل هيف

 . هيوق
 : عدفض

 .هسيح مدلا عضوم ىلع لعج اذإ عدفضلا دامر : صاوخلا
 . الوكأم اهلك ماوهلاو «ماذجلا رهزداب لاقي اميف ناك تيزو حلمب خبط اذإ وه :ةئيزلا

 «توريب ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق باشعألاو تاتابنلاب يوادتلا : عجاري )01(
 1١ ١1. ةيناثلا ةعبطلا

 .ءاملا قبح وه :نارميض 00

 41م ١ج بطلا يف نوناقلا
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 . اهيلع ّبص اذإ راتوألا ماروأل عفان هقرم : طع ةدءالتهم) ماروألا

 عجول اهنقةلش نقف لا رهنلا عدافضلا نإ : ليق : (0:عوص5 ه؛ طع طع20) سأ رلا ءاضعأ

 باحصأو «ءابطألا هب دهشت ام فئصلا اذه نإف «يناتسبلا يرجشلا نم هنأ نظأو «نانسألا

 . يعرلاو فلعلا يف هتلان اذإ مئاهبلا نانسأ طقست اهنإ :لوقت ةماعلا نم ةبرجتلا

 ىئتح ينملا فذقو «هنول دمكو «هندب مرو همرج وأ همد لكأ نم : (156 مه15525) مومسلا

 .ماوهلاو ماذجلا رهزداب ناك «لكأو تيزو حلمب خبط اذإ هنإ :ليقو «تومي

 :ناض

 .رقبلا ةرارم ةوقك هترارم ةوق : صاوخلا

 : بض

 لاوحألا بيرق ناكو ههبشي ناك نإو ءاندالب يف دوجوملا لرولا ريغ ّتضلا : ةيهاملا

 ظ .برعلا ةيداب يف الإ لقي ٌبضلا ناكو .هنم ىوقلاو

 . عقتنيف شمنلاو فلكلا ىلع هرعب ىلطي : ةنيزلا

 . ءاملا لوزنو نيعلا ضايبل عفان هلبز :(0هدا3: هءودصو) نيعلا ءاضعأ

 : عيض
 الو «لصافملا عجوو سرقنلا نم هب عافتنالا غلبم ثلاثلا باتكلا يف انركذ دق : صاوخلا

 ةلمجو ؛داضلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف . كانه نم ضرغلا بلطيلف كلذ رركن نأ انب ةجاح

 .ةيودألا نم دادعأ ةعبس كلذ

 ءاظلا فرح ىف مالك : نورشعلاو عباسلا لصفلا

1 000000 

 . ماعنلا انركذ دنع نونلا لصف يف هيف ليق : ةيهاملا

 :فلظ

 ةعفنم عفن «بارشلاب وأ «لخلاب ًأطولخم زعاملا فلظ دامرب بلعثلا ءاد ىلط اذإ : ةئيزلا

 . نيءاود نم رثكأ هيف انركذ امو «ءاظلا فرح نم مالكلا رخآ اذهف : ةنّيب

 نيغلا فرح يف مالك :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ْ 2 :ءاريبغ

 . ةيناثلا رخآ يف سباي «ىلوألا لَّوأ يف دراب : عبطلا

 ةّبصنملا ءارفصلا عمقي «رورعزلا نم القعو ًاضبق ّلقأ وهو «ناليس لك سبحي :صاوخلا . 0

 ظ .ركسلا أطبأ هب لقنت اذإو «ءاشحألا ىلإ

 . ماعنلا ركذ : ميلظلا )01(



 ففي نيغلا فرح  ةدرفملا ةيودألا نايب يف : ةيناثلا ةلمجلا /يناثلا باتكلا

 .راحلا لاعسلا نم عفني : (02عدمو ه4 طع هطغذا) ردصلا ءاضعأ

 .ءيقلا سبحي : ءاذغلا ءاضعأ

 ؛ءيقلاو نطبلا سبحيو «يوارفصلا عجحسلا نم عفنب : (8:هىءاقص' همعدص5) ضفنلا ءاضعأ

 ناسبحي امهالكو «رورعزلا نم نطبلل اسبح لقأ هقيقدو «لوبلا راثكإ نم عفني رورعزلا كلذكو

 .لوبلا ناسيحي الو «نطبلا

 ظ :نوقيراغ

 «نادجنألا لصأ هبشي ام نوقيراغلا نمو «ىثنأو ركذ وه :«سوديروقسيد» لاق :ةيهاملا

 ةلكأتملا راجشألا يف دلوتي هنإ :موق لوقيو «نادجنألا لصأ رهاظ فاصحتساب سيل هرهاظ نكلو

 .«فيطل يضرأ يئاوه يئام هرهوجو «ضبقو ةفارحو ةرارح همعط يفو ؛ةنوفعلا ليبس ىلع

 يذب سيل ريدتسم ركذلاو . ةميقتسم تاقبط دجوت ىثنألا لخاد ىف نأ ىثنألاو ركذلا نيب قرفلاو

 امهمعط يف دجوي هنإف ءادب ام لوأ ناهباشتم عبطلا يف امهالكو ءدحاو ءيش وه لب «تاقبط
 «ةرارم نم ءيش هيف رهظي نأ ىلإ ةوالحلا نم هيف رهظي ناك اًمع همعط رّيغتي دعب نم مث «ةوالح
 رظنلا ذإ ءرضاحلا ءاوهلاو ةداعلاو ّنسلاو ةوقلا رادقمو «ةلعلا بسح ىلع هنم ىقسي نأ ىغبنيو

 . ةنيلاععلا ةلاخ :تايعاو: رم ورمألا + ده يف

 يذلا فارطألا سلمألا ًادج فيصحلا تّئفتلا عيرسلا ضيبألا سلمألا هدّيج :رايتخالا

 بلصلاو ءدّيجب سيل ركذلاو «ءىثنألا وهو ءاياظش وذ كّرفتملاو «ةوالح هترارم ىف دجوي

 :اذنع ناتيدو ةوسالاو.

 .  .ةيناثلا يف سباي ىلوألا يف راح : عبطلا

 هيف :مهضعب لوقي .فطلم ددسلا عيمجل حّتفم ةظيلغلا طالخألل عطقم للحم : صاوخلا

 .ةرارملا مث «ةوالحلاك همعط لّوأ يف ؛ةضباق ةوق

 ل مار وألا عيمجل عفان : (1طع ةال؟ءاات ص عق) ما روألا

 ري ا ءاسنلا قرعل ل : (1طعزهزم5) لصافملا تالآ

 نإف «طيرارق ةثالث كلذ نم ةبرشلاو «ةطقسلا نمو «لضعلا نهو نم عفنيو «هيف ةيصاخل بصعلا

 . بالجلا وأ نطارقلا ءامف ىّمح ناك

 ةيصاخل غامدلا لوضف يقنيو عرصلا باحصأ عفني : (02عدصو ه1 طع طعهل) سأرلا ءاضعأ

 ءءالطلاب يقس اذإ ةئرلا ةحرقو 00 و ردصلا ءاضعأ

 . ردصلا نم مدلا ثفن نم عفن ءاملاب تاسولونأ ثالث برش اذإو «يمخرد ىلإ ةبرشلاو

 نأ نعبر يضم او ل | مرول نيبجنكسلاب ىقسيو ناقريلا نم عفني : ءاذغلا ءاضعأ
 .دبكلا عجول يمخرد هنم ىقسيو «ضماحلا ءاشجلا نمو «ةدعملا عجو نم عفن علتبا

 .مغلبلا و ءادوسلا نم ةفلتخملا ةظيلغلا طالخألا لهسي : (805618159 018385) ضفنلا ءاضعأ

 اهغلبيو ةلّهسملا ةيودألا نيعي دقو «نطارقلا ءامب اصوصخو ؛نييمخرد ىلإ يمخرد نم ةبرشلاو
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 عفنيو يمخرد كلذل ةبرشلاو «ىلكلا عجو نكسيو «ثمطلاو لوبلا ٌرديو «ندبلا يصاقأ ىلإ

 . محرلا قانتخا

 لاقثم يقس اذإ ةظيلغلا ةقيتعلا تاّيمحلا نمو ضفانلا نم عفني : (126 ؟167625) تايمحلا

 . ضفانلا عنميف ءدودلا لتق بارشب

 ميظع وهف نييمخرد ىلإ ةتاوشب يقس اذإ . ماوهلا عسلل هب دمضي : (186 م015028) مومسلا

 .مومسلا ةدرابلا ماوهلا عسلل هب دّمضيو «كلذل ًادج عفنلا
:23( 

 نع نيتقلف زمغلاب كّرفتت «.قاقد دوس روشق اهيلع ءراغصلا قدنبلا لكش ىلع هبح :ةيهاملا

 هترمثو «ربكأ هنأ ريغ سآلا قروك هقروو ءرطع «ةحئارلاو معطلا بّيط «ةرفصلا ىلإ دوسأ بح
 .هقروو هترمث يف هتوقو ؛ةيلبجلا عضاوملا يف تبنيو «ءارمح

 . ةيناثلا يف سباي راح ةلمجلاب وهو «ةرارح لقأ هروشقو «نخسأ هّبح : عبطلا
 هئازجأ نيخستو ءهقرو نم ّرحآ هّبحو «نيخست هعيمج يفو «ءاخرإ هّبح يف :صاوخلا

 .زوجلا نهد نم ّرحأ هنهدو ةرارح لقأو ,فعضأ ءاحللاو , غلبأ ٌبحلاو «ىوقأ هفيفجتو|

 . بارشب قهبلا ىلع ىلطي : ةنيزلا
 .ةراحلا ماروألل قيوسو زبخ عم عفني : (1طع ىءالتص وك ةصل طع مدقاداءد) روثبلاو ماروألا

 . ءابعإلا للحي هنهدو ءاهلك بصعلا عاجوأ نم عفني :(012]16[) لصافملا تالآ

 نذألا عاجوأل كلذكو ءًاضيأ هنهد عادصلا للحي :(0عدصو ه[(06620) سأرلا ءاضعأ

 . تالزنلاو نينطلا نم عفنيو عمسلا ديعيو «ةدرابلا
 لسعب اق وعل باصتنالا سفنو ؛ سمفنلا قيض نم عفان : (0عدسك ه, اطعم ءاعقا) ردصلا ءاضعأ

 سفنو ةئرلا حورقل لسعلاب قوعل هنم ذختيو «ةئرلا ىلإ لوضفلا ناليسل كلذكو ءءالط وأ

 . عفان هبح اصوصخو «باصتتنالا

 هنكل ءهرشق كلذكو «يناحيرلا بارشلاب يقس اذإ دبكلا عجو نم عفان هنهد :ءاذغلا ءاضعأ

  .ءيقلا كّرحي ةدعملل خرم هّبحو

 خيبطو .لوبللو ضيحلل راردإ هيفو ؛« ءيقيو يثغي هنهد : (5:056121] 01825) ضفنلا ءاضعأ

 ءام عم نامهرد لاهسإلل هنم ةبرشلاو «هيف ًاسولج ىتح محرلاو ةناثملا ضارمأ نم عفني هقرو

 ةدئازلا هترارمل نينجلا لتقو ةاصحلا تّنف يمخرد هرشق نم برش اذإو «نيبجنكسلا وأ لسعلا

 ظ .ًاضيأ تنفي هّبحو «طيرارق ةعست ةبرشلاو «هريغ ةرارم ىلع
 وو ةريرعشقلا نم هنهد عفني : (1طع 1عابع25) تايمحلا-

 لحنلاو ريبائزلل دّيج دامض يرطلاو «بارشلاب برقعلا غدلل ىقسي : ([طع م015025) مومسلا

 . اهلك ةبورشملا مومسلل قايرت وه ةلمجلا يفو «تعسل اذإ

 نب يلع نب رمع نب فسوي رّمظملا كلملا «ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا :عجاري .تشمهدلا وه :راغلا )١(

 .اًقسلا ىفطصم تسرهفو حيحصت .توريب ملقلا راد «ينامكرتلا يناّسغلا لوسر ظ
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 . مامنلا قرو هلدب :لادبألا
 .22)تقاغ

 «نولفاطنقلا قرو وأ «جنادهشلا قروك قرو هلو ؛ةكئاشلا شئاشحلا نم اذه :ةيهاملا

 .هتراصع وأ «لمعتسملا وهو «رفولينلاك هرهزو
 ظ ظ . ةيناثلا يف سباي .ىلوألا يف راح : عبطلا
 «ةصوفعو ريسي ضبق هيفو «ةرهاظ ةرارح الو بذج الب ءالج عاطق فيطل :صاوخلا

 .ربصلا ةرارمك ةديدش هترارمو

 . ةّيحلا ءادو بلعتلا ءاد ءادتبا نم دّيج : ةنيزلا

 ةرسعلا حورقلا ىلع قيتع محشب ىلطي : (156 هانصلك ةهق طع نلهع55) حورقلاو حارجلا

 كلذكو «نيبجنكسلاو جرتهاشلا ءامب تبرش اذإ ةكحلاو برجلا نم ةعفان هتراصع «لامدنإلاو

 .ىوقأ ةراصعلاو ءهرهز

 دبكلا ماروأو لاحطلا ةبالص نمو ءاهيّوقيو اهددسو دبكلا عاجوأ نم عفان : : ءاذغلا ءاضعأ
 . ءاقستسالا ضارعأو ةينقلا ءوس نم عفنيو «ةراصعو اشيشح ةدعملا ماروأو

 . يعملا حو رق نم عقنيف با رشلاب ىقسي : (18:666135)] 068385) ضفنلا ءاضعأ

 اصوصخو ٠ هتراصع اصوصخ («ةقيتعلاو ةنمزملا تاّيمحلا نم عفان : (156 ؟ءبءعمو) تاّيمحلا

 . نيتنسفألا 00

 .نيتتسفأ هنزو فصنو نوراسأ نزو هلدب :لادبألا

 : يطاغاغ

 . رفقلا ةحئار هل فيفخ رجح : ةيهاملا

 . سرقنلا نم عفني : (10ءزهذدا5) لصافملا تالآ

 . هعشن يد اذإ : (0ععوصع ه4 طع طعدل) سأرلا ءاضعأ

 محرلا قانتخا نم نم عفتني : : (18::ى عاقتتا 018825) ضفنلا ءاضعأ

 : ماوهلا هناخد درطي :(1© م015005) مومسلا

 :ءارغ

 . سباي هنكل ةرارح ّلقأ كمسلا ءارغو «ىلوألا يف سباي راح دولجلا ءارغ : عبطلا

 . ةففجم ةيرغم ةوق ءارغ لكل : صاوخلا

 دولجلا ءارغ قرحأ اذإو «صربلا ةيودأ يف عقيو «ةرمغلا يف عقي كمسلا ءارغ :ةنيزلا
 . نانصلا جالع يف ايتوتلا ماقم ماق «لسغو رقبلا دلج ءارغو

 ءارغ كلذكو «قرحلا طّقنت عنميو «ةفعسلا ىلع ىلطي دولجلا ءارغ : (156 دام:5) حورقلا

 .ثيغاربلا ةرجش وه :تفاغ )١(
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 ديدش نكي مل اذإ ءرّشقتملا برجلاو ءابوقلا ىلع لخلاب ىلط اذإ ءرقبلا دلج ءارغو كمسلا.

 مهارم يف كمسلا ءارغ عقيو .اهنم عفن تاحارجلا ىلع لخلاو لسعلاب يلط اذإو .عفن روغلا

 ٠ . حّرقتملا برجلا

 :سارلا حورق مهارم يف عقي كمسلا ءارغ : (0؟عقصك هك اطع ط624) سأرلا ءاضعأ

 ىف لخديو ءمدلا ثفنل لخلاب ىقسي كمسلا ءارغ : (0:عدصو ه4, طع هطعق#) ردصلا ءاضعأ

 ظ .. مدلا ثفن ءاشحأ

 :نويلاغ
 . ةحئارلا بّيط ءاود : ةيهاملا

 . مدلا راجفنا نم عنميو «ةدح ريسي هيفو «نبللا دّمجي فقجم : صاوخلا

 .رانلا ق رح نم عفني : (156 نله655) حورقلا

 : ةنشوغ

 ىلع سأك لكش هلكشو «فورضغك مضنيف «ففجي رطفلاو ةأمكلا نم سنج : ةيهاملا

 . رثكأو فيراضغلا ةذلك ةذل هلو «تاضومحلا يف لكؤيو بايثلا هب لسغي ةجئشتم ةريغص شرك

 1 .ةأمكلا رئاس درب يف سيل : عبطلا

 . ةّيولق وأ ريمخت هعبط ىف ناكو «ةأمكلاك طلخلا ءيدرب سيل :صاوخلا

 :بترعغ
 قروب هيلع دّلوتيو «طرشملاب جرخي هغمصو .هغمص لمعتسيو هؤاحل لمعتسي :رايتخالا

 . لكألل قراوبلا فانصأ دوجأ نم ءدّيج

 | يف هؤاحلو .ةصوقع هيفو .عذل الب ةففجملا نم امهتراصعو هقروو هرهز :صاوخلا

 . عذل الب فمجيف هنوظفحي ةراصع هقرو نم ْذْحَتيو « سسيأ هنكل « هتوف

 ءاحلو «ةسوكنم ريغ وأ تناك ةسوكنم اهطقسيو لدا تيجي لخلا رجح دي دولا | >

 ىلع تلعج اذإ ةقوحسم هقروو هروشق 0 حورقلاو حارجلا

 . تعفن ةّيرطلا ةئيدرلا تاحارجلاو عطقلا 2

 . سرقنلل دّيج لوطن هخيبط : (1طعزمأمأ5) لصافملا تالآ

 رشق يف ةالغم درولا نهد عم هقرو ةراصع ترطق اذإ :(0:عدصو ه,اطع ط620) سأرلا ءاضعأ ظ

 لوسغ هخيبطو «كلذ هب لعف اذإ بطرلا هرشق كلذكو «نذألا عجو نم تعفن نذألا يف نامرلا

 .زازحلل

 . رصبلا ةملظ هرهزو هغمص ولجي : (00هنأة: هءعده9) نيعلا ءاضعأ

 . عفان أضيأ هرشقو .مدلا ثمن نم ةعفان هترمث : (0:عوصو5 ه1 (طأ هط650 ردصلا ءاضعأ

 . قلعلا جرخت هتراصع : ءاذغلا ءاضعأ
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 : ©30ةيلاغ

 .فورعم ءاود :ةيهاملا

 . ةبلصلا مار وألا نّيلت ةيلاغلا : (1طء 5؟ءالتدعك ةصل (طع مادك؛ادلعد) روثبلاو ما روألا

 يف رطقتو « يريخلا وأ نابلا نهد يف فاذدت ةيلاغلا : (0:عوصق ه4 طع 5620) سأرلا ءاضعأ

 لعج اذإو «درابلا عادصلا نكسيو ءتوكسملاو .«هشعنيو عورصملا عفني اهمشو «ةعجولا نذألا

 . تركسأ بارشلا يف اهنم

 2 .بلقلا حرفي ةيلاغلا مش : (0عدصت ه4 (طع كطءوا) ردصلا ءاضعأ

 نمو اروح ةدرابلا محرلا عاجوأ نم ةعفان ةيلاغلا : (8:>ءمءامص/ هءووهك) ضفنلا ءاضعأ

 لبحلل اهئيهتو اهيّقنتو «ةلئاملاو ةقنتخملا محرلا لزنتستو ثمطلا ٌّردتو «ةيمغلبلاو ةبلصلا اهماروأ
 .ادح

 نوملاغ

 . لجرفسلا نول هنول ةحئارلا بّيط ءاود : ةيهاملا

 . مدلا راجفنال عفان هرهز «ةريسي ةّذح عم ةفّمجم هتوقو نبللا دّمجي :صاوخلاو لاعفألا

 . قرح نم يفشي ءاودلا اذه نأ نظي دق : ( 1ع ت/هانصلك همهم طع انلءع55) حورقلاو حارجلا

 .نيغلا فرح نم مالكلا رخأ اذهف

 باتكلا نم مالكلا رخآ وهو ءًاددع رشع دحأ لصفلا اذه يف ةيودألا نم انركذ ام ةلمجو
 . يناثلا

 . ثلاثلا باتكلا يف نآلا عرشنلف اندعو امب انيفو دق ذإو

 ام يناثلا باتكلا ّمت «دعبو يناثلا باتكلا ّمت «يناثلا باتكلا نم مالكلا رخآ لدب ةخسن يف

 . بطلا يف ةلمعتسم اهريغو ةينانوي تاملك ريسفت هصن

 . لسعلا ءام وه : نوطارق يلام

 . خبط ريغ نم ءاملا كلذ ظفحيو ءاملاب لسغيف ءدهشلا ذخؤي نأ وه : يلامونوأ

 يف عضويو طلخيو نآزج .قّبعملا رطملا ءام نمو ءزج لسعلا نم ذخؤي نأ وه : يلاموردإ
 . سمشلا

 ءزج لسعلا نمو «ءازجأ ةسمخ ضبق هيف ريصع نم ذخؤي نأ وه : لّسعملا بارشلا
 .هتوغر فذقي ىتح ريسي ءيش حلملا نم هيلع ىقليو «نايلغلا ناكمل عساو ءانإ يف ىقلي ءدحاو
 . يباوخلا يف نزخ هنايلغ نكس اذإف

 .ءزج دّيجلا لسعلا نمو «نآزج ضباقلا قيتعلا بارشلا نم ذخؤي نأ وه : لسعلا بارش

 . كرديل يناوألا يف نزخيو

 . بكرم ءاود : ةيلاغ 2230(
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 ةرشع لسعلا نمو «ناونم رحبلا حلم نمو «نالوطوق لخلا نم ذخؤي نأ وه :يلاموسكوأ
 . عفريو تايلغ رشع يلغي ىتح تالوطوق رشع لسعلا نم وأ «ءانمأ

 . لسعلا عم درولا ةراصع نم ذختم بارش وه : يلامودور .

 .هلآو دّمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو يناثلا باتكلا مت
 ةالصلاو هدابع ىلع مالسو ميحرلا نمحرلا هللا مسي هلوأ يناثلا ءزحلا هيليو لوألا ءزحلا مث

 هئايبنأ ىلع



 ا ا ٌبطلا ملع يف ةيلكلا رومألا يف لّوألا باتكلا
 ميلاعت ةتس ىلع لمتشيو ةيعيبطلا رومألا نم هتاعوضومو بطلا ّدح يف لّوألا نفلا
 ناو و لا هر ال لب قر هدر وراف وا هاجت وجو عا ناجي مول كج عوامل [نالصف وهو] لوألا ميلعتلا

 ظل 220 2.....2..02.2.222.2.22..... بطلا تاعوضوم يف : يناثلا لصفلا
 300 11000101 1 1 000 دحاو لصف وهو ناكرألا يف يناثلا ميلعتلا
 0000 لوصف ةثالث وهو ةجزمألا يف ثلاثلا ميلعتلا
 يي (1ع7ممع5) جازملا يف :ل وألا لصفلا

 200 ...... (018925) ءاضعألا ةجزمأ يف : يناثلا لصفلا

 50 (128065) سانجألاو (4865) نانسألا ةجزمأ يف :ثلاثلا لصفلا

 212011111111 نالصف وهو (11112101155) طالخألا يف عبارلا ميلعتلا

 اد و جدو و سيو وسب يوجب هجن ة رووا يات هماسقأو طلخلا ةيهام يف :لّوألا لصفلا
 (سمدص نهم ه1 طع طتصسمان55) طالخألا َدلوَت ةفبك يف : يناثلا لصفلا

 رايس يل ا لمج سمخو دحاو لصف سماخلا ميلعتلا
 ا و و رو م هماسقأو (018312) وضعلا ةيهام يف : لصفلا

 ا ل ًالصف نوثالث يهو (80265) ماظعلا يف : ىلوألا ةلمجلا
 ل لصافملاو ماظعلا يف يلك مالك :لّوألا لصفلا
 0111111 ز ز]ز ز ز (1طع واعتا], 5621م6, (021321112) فحقلا حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 120000 فحقلا نود ام حيرشت يف : ثلاثلا لصملا

 ل ا ا ب ب فنألاو نيكفلا ماظع حيرشت يف : عبارلا لصفلا
 0 (1ط6 [66[) نانسألا حيرشت يف : سماخلا لصفلا
 00000 (82ع]ع 5026) بلصلا ةعفنم يف : سداسلا لصفلا

 ا عا لو لجون وأ وناوي طل ارا وو عاف ا عجا (175065186) تارقفلا حيرشت يف : عباسلا لصفلا

 فرحا
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 00ريال ااا

 علال ا ا وي هماظع حيرشتو (0615917-11612) قنعلا ةعفنم يف :نماثلا لصفلا

 610 0 00 (5م1221 65726[762) ردصلا راقف حيرشت يف : عساتلا لصفلا

ا (آ1112527 ؟62165226) نطقلا تا رقف حيرشت يف : رشاعلا لصفلا
 

 1 هلم للف (8ان اه 52-01 هزانن0) رجَعلا حيرشت يف : رشع يداحلا لصفلا

 90 ل ل ((200]/) صعضغلا حيرشت يف :رشع يناثلا لصفلا

 9117 ا ولالا م جل 4 و بلصلا ةعفنم ةلمج يف ةمتاخلاك مالك :رشع ثلاثلا لصفلا

 901 0 ل ا و اس عسا ع ا لب ان عج (1155) عالضألا حيرشت يف :رشع عبارلا لصفلا

 (611211112[51) ّصقلا حيرشت يف : رشع سماخلا لصفلا
8 

 917 ل ((013591ءاع - (001122-طهصع) ةرقرتلا حيرشت يفو :رشع سداسلا لصفلا

 ما (ةعهمان5-12عم1110ع7) فتكلا حيرشت يف :رشع عباسلا لصفلا

 20 1 ا ا . (813-41720عطنا1122) ٍدِضَعْلا حيرشت يف : رشع نماثلا لصفلا

 3 ا ل ل والم ا (015*1عه22) دعاسلا حيرشت يف : رشع عساتلا لصفلا

 مهل يي 19 8 8 ق1 4ك 1 لا عقلا سل م تطمن ا قفرملا لصفم حيرشت يف :نورشعلا لصفلا

 ا ااا ا ا ((212115- 1315115) غس ا رشت يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا

 0000 0000008 (31©2[1/16م115) فكلا طشم حيرشت يف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

 1 يلا ل ب 1( ه8625) عباصألا حيرشت يف :نيرشعلاو ثلاثلا لصفلا

 يا 00101 0 رفظلا ةعفنم يف :نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ا ا ا (8عء[ا/80-15ط15) ةناعلا ماظع محيرشت يف :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 0 اا ا لجرلا ةعفنم يف لمجم مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا

 هر يي ماو اهدسا ما ١ و يا (1"عاطان#) ذخفلا مظع حيرشت يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 هر ا ا ياو ل ا 500 (1]51222ع) قاسلا مظع حيرشت يف :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 0 5 ةبكرلا لصفم حيرشت يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 هج ل او ا لا ا مدقلا حيرشت يف :نوثالثلا لصفلا

 ل ل الصف نوثالث يهو (1/11150165) لضعلا يف :ةيناثلا ةلمجلا

 طابرلاو (162008) رتولاو لضعلاو (716276) بصعلا يف يلك مالك :لّوألا لصفلا

 ا و امو او ومما ووالي وجم ا نا م (1.ععدمتعل)

 11 00 (1 6 طاانتكءأع5 01 أطع 126ع) هجولا لضع حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 ل و ا وح 0 طع 20115ءاع5 01 طع 10عطع20) ةهبجلا لضع حيرشت يف :ثلاثلا لصفلا

 11 وو ع ساب (1طع طانكءأع5 ه4 طع ءزلع-طه]]) ةلقملا لضع حيرشت يف : عبارلا لصفلا



 هي (1156 201156165 01 ط6 ©)961105) نفجلا لضع حيرشت يف : سماخلا لصفلا

 000000 (1طع مما15ع1ع5 01 طع ءطععإك) دخلا لضع حيرشت يف : سداسلا لصفلا

 1177000 (1طع مما15ع165 01 طع آاذم) ةفشلا لضع حيرشت يف : عباسلا لضفلا

 رع كب ... (16 مانقن]ع5 01 طع 511[2051) رخنملا لضع حيرشت يف : نماثلا ليصفلا

 (1طع ممانكع] ع5 01 طع 1018/1 ]217- لفسألا كفلا لضع حيرشت يف :عساتلا لصملا
 ا م ا ا 14 اياب سابو وبا نر وجعي و يون د11 1112110151 )

 48 > 0... (1طع 2ل1156165 01 156 12]562) سأرلا لضع حيرشت يف :رشاعلا لصفلا

 ا (126 من5165 01 طع آ211/85) ةرجنحلا لضع حيرشت يف :رشع يداحلا لصفلا

 006 (1ع ممانكءأء5 01 (طع م1531/27) موقلحلا لضع حيرشت يف : رشع يناثلا لصفلا

 . .. . . 2 (0/110156165 01656 8010 5026) يماللا مظعلا لضع حيرشت يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 00 .. (13د5ءأع5 ه1 طع 10281016) ناسللا لضع حيرشت يف :رشع عبا رلا لصفلا

 10000 (116 201150165 01116 2©ع]ك) ةبقرلاو قنعلا لضع حيرشت يف : رشع سماخلا لصفلا

 (3111501ع5 01 طع ءاطعق[-11015361ع ردصلا لضع حيرشت يف :رشع سداسلا لصفلا

 11111 1 ] ] ز ز]زؤز] ]| 7 111115165)

 0116 65 0 _ [86 دضعلا ةكرح لضع حيرشت يف :رشع عباسلا لصفلا
 01010101111ذ2ذز زة 00 51101110ع2)

 (1طع مانؤءأه5 7207128 طع ال2265 دعاسلا ةكرح لضع حيرشت يف :رشع نماثلا لصفلا
 #1 0000000000 اا 21100)

 (1ع طلانقنأ] ع5 20207128 116 60312115) غسرلا ةكرح لضع حيرشت يف :رشع عساتلا لصفلا

 ( 1 طعم 15ء1عو ج01 عاأطع 018115) عباصألا ةكرح لضع حيرشت يف : نورشعلا لصفلا

 (1طع 201156165 72017128 1586 بلصلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا
 000 ز ز ز ز ز ز]زؤ]ز]ؤ|]ؤز 000000 ط2ع1)

 و (1طع 3600201281 201156165) نطبلا لضع حيرشت يف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

 00 (©عدم251675 70115165) نييثنألا لضع حيرشت يف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ك7 (116 221150165 01 561206167) ةناثملا لضع حيرشت يف :نو رشعلاو عبارلا لصفلا

 (1 طع مما15ع]1 ع5 01 116 7ع215- ركذلا لضع حيرشت يف :نو رشعلاو سماخلا لصملا

 0 ا ا و 15051062596 11205115)

 0 (38/1015165 01 116 22115) ةدعقملا لضع حيرشت يف :نو رشعلاو سداسلا لصفلا

 (1طع ان5 0165 7201108 26 ذخفلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا
 ير ل ل ا ا م را (طنعط)
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 (116 101150165 7201/1828 ةبكرلاو قاسلا ةكرح لضع حيرشت يف :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 187 ياورد ان و اهدنا هم والا نا نا تتار وعم طع ةطقملع ج50 طع اعمعع)

 0 يم مدقلا لصفم لضع حيرشت يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ال و مك ا هويدا ون تن ف انج لجرلا عباصأ لضع حيرشت يف :نوثالثلا لصفلا

 ا لوصف ةّبس يهو (716176) بصعلا يف : ةثلاثلا ةلمجلا

 ني ااا ا ا صاخ بصعلا يف مالك :لّوألا لصفلا

 ا ل م هكلاسمو ((73213126196) يغامدلا بصعلا حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 م١ .٠ هد هكلاسمو ((1]2619103 261597©) قنعلا عاخن بصع حيرشت يف : ثلاثلا لصفلا

 00 ا 00121 ب9 (1120136105 26159) ردصلا راقف بضع حيرشت يف عبارلا لصفلا

 161 جل مرا ولو ين وانتا حلا (111102661 061576) نَطَّقلا بصع حيرشت يف : سماخلا لصفلا

 ((020 25 ععوأ يصعصعلاو (5361731 261972) يزجعلا بصعلا حيرشت يف : سداسلا لصفلا

 ىلا اا كاسل لاا سا ب يكمل ان سا ماا اس ل 116197)

 /1 وك منول ووو ع ودام لوصف ةءامخ يهو (4.11615165) نييارشلا يف :ةعبارلا ةلمجلا

 201 ل عب واو هنا هاو ومس 0100001 نييارشلا ةفص يف :لّوألا لصفلا

 خ4 ل (ظان1220 261 176عأ2ع20115 2161آ/) يديرولا نايرشلا حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 ا (456620128 20142) دعاصلا نايرشلا حيرشت يف :ثلاثلا لصفلا

 (12165221 6350110 35161701220 65081[:6 نييتابسلا نينايرشلا حيرشت يف : عبارلا لصفلا

 80 و ا تلاع هس وواو شلال طعم قل ماج لا و ماو ب من اون ا 6210110 311ع139/)

 0 (10650620128 2015822) لزانلا نايرشلا حيرشت يف : سماخلا لصفلا

 0 لوصف ةسمخ يهو (7/6125) ةدروألا يف : ةسماخلا ةلمجلا

 ل ا اا ا ةدروألا ةفص يف :لّوألا لصفلا

 8418 عت . (80118 201121-22415©1 76182) بابلاب ىّمسملا ديرولا حيرشت يف : يناثلا لصفلا

 لا يل ا هنم دعصي امو (1768223 ©272) فوجألا حيرشت يف :ثلاثلا لصفلا

 900 ا ا ل لا لل ا همم نيديلا ةدروأ حيرشت يف : عبارلا لصفلا

 0 (12165101 16822 ©025/2) لزانلا فوجألا حيرشت يف : سماخلا لصفلا

 45 لوصف ةّتس يهو ىوقلا يف :ةلمجلا لصفو ةلمج وهو لاعفألاو ىوقلا يف سداسلا ميلعتلا

 0001 يلك لوقب ىوقلا سانجأ يف :لّوألا لصفلا

 587 م لا ب ااا وما ((01701221156 7018/61) ةمودخملا ةيعيبطلا ىوقلا يف :يناثلا لصفلا

 45... (51150101121:612018/61-5115561971138201/61) ةمداخلا ةيعيبطلا ة وقلا يف :ثلاثلا لصفلا



 فرغت تايوتحملا سرهف

 هزل ولا (171081 م017:ء1-آ/1621 1056ع- 1/15 2001222) ةيناويحلا ىوقلا يف : عبأ رلا لصفلا

 ها يي ةكردملا ةّيئاسفنلا ىوقلا يف : سماخلا لصفلا

 امك و عوم ل ةكّرحملا ةّيئاسفنلا ىوقلا يف : سداسلا لصفلا
 اذا يي و ا لاا وحسم سن اج (هءان0م1-5هن1005[2) لاعفألا يف : ريخألا لصفلا

 يف :لّوألا ميلعتلا ميلاعت ةثالث وهو ةّيلكلا ضارعألاو بابسألاو ضارمألا ركذ يف يناثلا نفلا
 اذ ا حو ا وو ل ويطل بط وو ع ا هو جلا لوصف ةينامث وهو ضارمألا

 1 ا ضرعلاو ضرملاو ببسلا ميلعت يف :لوألا لصفلا

 تل يو ضرملا سانجأو ندبلا لاوحأ ماسقأ يف : يناثلا لصفلا

 13يوم ونال و اال كوارع (7[5ا11581[00 01568868) بيكرتلا ضارمأ يف :ثلاثلا لصفلا

 ٠١5١ . 10156356( ع5 01 5011111012 01 9)11216/-03/512515) لاصتالا قّرمت ضا رمأ يف : عبارلا لصفلا

 0000 (© 010208106 01562565) ةبكرملا ضارمألا يف : سماخلا لصفلا

 ا ا 12107000 1110 . ضارمألا عم َدَعُت رومأ يف : سداسلا لصفلا
 ا م 1 ير ا و . ضارمألا تاقوأ يف : عباسلا لصفلا

 00 2ظ7070 00 ضارمألا يف لوقلا مامت يف :نماثلا لصفلا
 000000 0 0 0100000 ناتلمج وهو بابسألا يف :يناثلا ميلعتلا

 ١١7 . ًالصف رشع ةعست يهو ةماعلا بابسألا نم ببس نع ثدحت يتلا ءايشألا يف :ىلوألا ةلمجلا
 اا ا ل و (©01156و-4 8ع1721015-215) بابسألا يف يلك لوق :لّوألا لصفلا

 ا و وا و م وينو يع .نادبألاب طيحملا ءاوهلا ريثأت يف : يناثلا لصفلا

 ا ل لوصفلا عابط يف :ثلاثلا لصفل'

 ا ا ل اا اهريباعتو لوصفلا ماكحأ يف : عبارلا لصفلا

 ا يب ا ا ا را ب دّيجلا ءاوهلا يف : سماخلا لصفلا
 11 دك فاو اورو تو طنا وا لوصفلا تايضتقمو ةيوهألا تايفيك لعف يف : سداسلا لصفلا

 000 0 11 . . ةنسلا بيكرت ماكحأ يف : عباسلا لصفلا
 ا وا ًادج يعيبطلا ىرجملل ةداضمب تسيل يتلا ةيئاوهلا تارّيغتلا ريثأت يف :نماثلا لصفلا

 0000000 ظ يعيبطلا ىرجملل ةّداضملا ةئيدرلا ةّيئاوهلا تارّيغتلا ريثأت يف :عساتلا لصفلا

 ١1 و ع فو ا ل حايرلا تابجوم يف :رشاعلا لصفلا

 0 يل ا نكاسملا تابجوم يف لوقلا :رشع يداحلا لصفلا

 00000 (81010102 220 م81156) نوكسلاو ةكرحلا تابجوم يف :رشع يناثلا لصفلا

 1 1 ا قام درع عنو دورا هاو الإ اوراق بهما خب هنعمل ةظقيلاو مونلا تابجوم يف :رشع ثلاثلا لصفلا



 1 .. 3]85( :عطلع 2201102) ةيناسفنلا تاكرحلا ثاخوم يف :رشع عبارلا لصفلا

 اا برشيو لكؤي ام تابجوم يف :رشع سماخلا لصفلا

 1 يب ا ل هايملا لارج يف :رشع سداسلا لصفلا

 ا 500 58 غارفتسالاو سابتحالا تابجوم يف :رشع عباسلا لصفلا

 11 ا 1210 ةراض الو ةيرورض ريغ ندبلل قفّتت بابسأ يف : رشع نماثلا لصفلا

 57 لمرلا يف نافدنالاو سمشلاب يحضتلاو مامحتسالا تابجوم يف :رشع عساتلا لصفلا

 ان“ يو يوياسلا توم نا رنا ا ا م يسم هجولا ىلع ءاملا شرو ناهدألا يف عاقنتسالاو هيف

 #١5 .. الصف نورشعو ةعست يهو ةّيندبلا ضراوعلا نم دحاو لكل ببس ديدعت يف :ةيناثلا ةلمجلا

 17 يح ا (11عدأ م2001 11-8 ةصصتم ق-(0310215) تانحخسملا يف :لوألا لصفلا

 1150157 يضم و احم ار ا لام ال را ضن ا ((2001128- 1 ع1 8622121) تاد ل ف :يناثلا لصفلا

 184 تلوم ا -1/10151611118) تابط رملا يف :ثلاثلا لصفلا

 1152 يل لا مخ لم (5100211976-6516002111)1-1015100211976) تاففجملا يف : عبارلا لصفلا

 1120 م ا ا يل (10155 عان2128 286215) لكشلا تادسفم يف : سماخلا لصفلا

 2 راجنلا قيضو (025121111082-1150201115) ةذسلا بابسأ يف :سداسلا لصفلا

 اق وك ا ا م ل ل (1ل 222011028 ه4 طع طقم ع15) |

 158 مرو .. ((نهطقعق 01 101121202 01 11215) يراجملا عاستا ةكانتسا يف : عباسلا لصفلا

 ١ م 0000 01 0211565-11315111655 01 150118112658) ةنوشخلا تا يف :نماثلا لصفلا

 10619 ومال ام تاق دنا ا 1 وجل هن م (5120011812655) ةسالملا تابأ يف :عساتلا لصفلا

 ((22121565 01 015102110 220 عضولا ةقرافمو علخلا بابسأ يف :رشاعلا لصفلا

 156 ال 0 ااا اا اا اا ااا ا 01512 عاط0621)

 (0211565 01 2021512119 ةبراقملا عنمل ةرواجملا ءوس بابسأ يف :رشع يداحلا لصفلا

 لا ني و ل ا ا ا ا ا 10167612128 2001161102)

 (0 7 0 هع ه0 ةدعابملا عنمل ةرواجملا ءوس بابسأ يف :رشع يناثلا لصفلا

 1150511 ا جلا ا ماس ها اج وراق اولا كلل سهو سنام ا ا لا ا ا م 2201طع7

 0 ااا 0 ةيعيبطلا ريغ تاكرحلا بابسأ يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 )18540©(  ............. ١11 ددغلاو (80265) مظعلا ةدايز بابسأ يف :رشع عيارلا لصفلا

 ١ ط2 . 0910565(  01 065ءاءطعإل) ناصقنلا بابسأ يف : رشع سماخلا لصفلا

 انا نا (1[ع5ه]0102 01 ءمأ121011]/) لاصتالا قّرفت بابسأ يف :رشع سداسلا لصفلا

 0 ااا ا ((211565 01111065) ةحرقلا بابسأ يف :رشع عباسلا لصفلا

 لا ل ((211565 01 1128]/55) مرولا بابسأ يف : رشع نماثلا لصفلا



 افقي ش 7 تايوتحملا سرهف

 ا ا 5 قالطإلا ىلع عجولا بابسأ يف :رشع عساتلا لصفلا

 م ل ب ((0211565 01 2812) عجو عجو تابسا يف :نورشعلا لصفلا

 قدا و رجا و ا ا وو . عجولا نوكس بابسأ يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا

 ا ل 5000 . عجولا هبجوي اميف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

 11 (1126 011565 01 م16851158) ةذللا بابسأ يف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ١181 و م نا (10 621156 2212 01 1001101) ةكرحلا ماليإ ةيفيك يف :نو رشعلاو عبا رلا لصفلا

 ١٠١١ (1126 0012121621 طا3120011155) ةئيدرلا طالخألا ماليإ ةيفيك يف 5 ورشعلاو سماخلا لصفلا

 ليلا 0 (10 021156 2212 01 18/1205) حايرلا ماليإ ةيفيك يف :نو رشعلاو سداسلا لصفلا

 اذ ادي مر ا ل غرفتسيو سبح. ام بابسأ يف :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 (©ةدن5ع5 ه4 طع 0زئ5مءم513 300 طع ةمختلا بابسأ يف :نورشعلاو نماثلا لسصفلا

 اق و ا ا ا ا نا . ءالتمالاو 1عز102(16)

 18 . (081055 06 طع 25(طعه12) ءاضعألا فعض بابسأ يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 000000000 01 0 7 ناتلمجو ًالصف رشع دحأ وهو لئالدلاو ضارعألا يف :ثلاثلا ميلعتلا

 ا ل ا م 5 ,لئالدلاو ضارعألا يف يلك مالك :لوألا لصفلا

 ١4 510000 1 ا م هم (5زئ10101215 320 5186155) ضارعألا

 100000 0 و ام ا ا او جا (1126 5ةزلاط0م1015 220 116 51825) تامالعلا

 كراشملاو (1126 10021 01568565) ةيصاخلا ضارمألا نيب قرفلا تامالع يف : يناثلا لصفلا
 0 1 1 10 ا اا اهيف (116 56002022397 01563565)

 ا ا ا يا ل و ا وا ةجزمألا تامالع يف : ثلاثلا لصفلا

 ١5 .... (1طع ه0113016 [6722853206824) جازملا لدتعملا تامالع لصاح يف : عبا رلا لصفلا

 1111 ا اا ع اول قولا جل قف هتقلخ يف لاحلا دّيجب سيل نم تامالع يف : سماخلا لصفلا

 11 ا و (1126 601086511012) ءالتمالا ىلع ةلادلا تامالعلا يف : سداسلا لصفلا

 151012 رو يسم ل ع نع (10012123206 1110) طلخ طلخ ةبلغ تامالع يف : عباسلا لصفلا

 ١18 ات ودا را نا عش ل ديم (126 620501115) ددسلا ىلع ةلادلا تامالعلا يف :نماثلا لصفلا

 1111 ول را ا ا يلا (1126ع 171205) حايرلا ىلع ةلادلا تامالعلا يف : عساتلا لصفلا

 ا ل (16 516111285) ماروألا ىلع ةلادلا تامالعلا يف :رشاعلا لصفلا

 /١51 ... (12ع 16501111013 01 601211121111إ9ل) لاصتالا قد تامالع يف : لك يداحلا لصفلا

 00000 ب9 ًالصف رشع ةعست يهو (11:6 210156) ضبنلا يف ىلوألا ةلمجلا

 اا ير (16 ما1156) ضبنلا يف يلك مالك : لوألا لصفلا



 تايوتحملا سرهف فره

 0 اا فلتخملاو يوتسملا ضبنلا صاخ حرش يف : يناثلا لصفلا

 ب ةدح ىلع ءامسأب صوصخملا بكرملا (1126 211156) ضبنلا فانصأ يف :ثلاثلا لصفلا

 1/1 وا لأ وتو و نوم (135/265 01 21156) ضبنلا فانصأ نم يعيبطلا يف : عبا رلا لصفلا

 ا 000000 ةروكذملا ضبنلا عاونأ بابسأ يف : سماخلا لصفلا

 اذ م اهدحو (186 7616211976 0811565) ةكساملا بابسألا تابجوم يف : سداسلا لصفلا

 ا ا نانسألا ضبنو ثانإلاو روكذلا ضبن يف :عباسلا لصفلا .

 111/7 ا و قع مما هنن . ©0156 ه1 طع 16722615) ةجزمألا ضبن يف :نماثلا لصفلا

 الا و ا ل ا ها هاو را يسال 1 بلا لوصفلا ضبن يف : عساتلا لصفلا

 ااا نادلبلا ضبن يف :رشاعلا لصفلا

 ا ااا 0 تاالوانتملا هبجوت يذلا ضبنلا يف رشع يداحلا لصفلا

 ((211565 01 5166 880 ضبنلا يف ةظقيلاو مونلا تابجوم يف :رشع يناثلا لصفلا

 ا ل ل ل و ا ا 200 20 21ع[اباصع55)

 اركيقأ“ ل دل ل (1126 656150156 م11156) ةضايرلا ضبن ةبن ماكحأ يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 ١ (1 طع ماناع هأ همعسنطم ةلععو طقنط) ةييحتملا ضبن ماكحأ يف :رشع عبارلا لصفلا

 (ا156 01 86 ىلابحلا ضين وهو ءاسنلاب صاخلا ضينلا يف :رشع سماخلا لصفلا

 ااا 001021212121111 ا 0 21682321215)

 ا (طنادع 0 59:ةلان585) عاجوألا ضبن يف : رشع سداسلا لصفلا

 اهل ويلا ا ا . (©ن15ء ه1 5ءااتص85) ماروألا ضبن يف :رشع عباسلا لصفلا

 (طات15ء 06 طع مئعطتء8ل ةيناسفنلا ضراوعلا ضبن موكما يف :رشع نماثلا لصفلا

 12001 هيل وو قاطو عشرا ههنا ل عي ارألا كلان ليت واع ل ق1 قماش رن انا حا كلا توتو دمتم 1210172611165)

 اا ا لا ا ضبنلا ةثيه ةعيبطلل ةداضملا رومألا رييغت ةلمج يف ل لصفلا

 10017 1و وا ل ال كي نو عت الصف رشع ةثالث يهو زاربلاو لوبلا يف : ةيناثلا ةلمجلا

 1107 ل ا اس يلك لوقب (1826 ا15126) لوبلا لئالد يف :لوألا لصفلا

 انك سس جا ناس وس (©ه]هانه5 ه6 طع اتعت56) لوبلا ناولأ لئالد يف : يناثلا لصفلا

 0000111 .هترودكو هئافصو لوبلا ماوق يف :ثلاثلا لصفلا

 اق (000115 01 115126) لوبلا ةحئار لئالد يف : عبارلا لصفلا

 13017 و عش هو هولا ياما (1186 ؟0232) دبزلا نم ةذوخأملا لئالدلا يف : سماخلا لصفلا

 اا 0 0 (5م60165 01 56015262515) بوسرلا عاونأ لئالد يف سداسلا لصفلا

 ل هتأقو (50190818) لوبلا ةرثك لئالد يف : عباسلا لصفلا



 1 .... (126 20841115630 115126) لضافلا يحصلا جيضنلا لوبلا يف :نماثلا لصفلا

 57 ملام... .اي يلا. ...2.2..........  ناتسألا لاويأ يف : عساتلا لصفلا

 ل ل ل بي لاجرلاو ءاسنلا لاوبأ يف :رشاعلا لصفلا

 0 سانلا لاوبأل اهتفلاخم نايبو ناحتمالل تاناويحلا لاوبأ يف :رشع يداحلا لصفلا

 ل لاوبألا نيبو اهنيب ةقرفتلاو لاوبألا هبشت ةلاّيس ءايشأ يف :رشع يناثلا لصفلا

 2500 (116 1عععو) زاربلا لئالد يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 ('5150000 نارا ةيبمتكو عبار: اضف قلع نمتنكي فالاثلا/ نقلا
 020 ...2.2..........-2. ثوملا ةرورضو ضرملاو ةحصلا ببس يف درفملا لصفلا

 12521ش )ظ5)* 00 لوصف ةعبرأ وهو - ةيبرتلا يف لوألا ميلعتلا

 0 ضهني نأ ىلإ دلوي امك دولوملا ريبدت يف :لوألا لصفلا

 ل ا لقنلاو (1126 5ان011128) عاض رولا ريبدت يف : يناثلا لصفلا

 5200000 اهتاجالعو نايبصلل ضرعت يتلا ضارمألا يف :ثلاثلا لصفلا
 25700 (©طن1020040) ابصلا ّنس ىلإ اولقتنا اذإ لافطألا ريبدت يف : عبارلا لصفلا

 000 الصف رشع ةعبس وهو نيغلابلل كرتشملا ريبدتلا يف : يناثلا ميلعتلا

 0 ا (1126 6:6750156) ةضايرلا يف لوقلا ةلمج : لوألا لصفلا

 ا ل ةضايرلا عاونأ يف :يناثلا لصفلا

 ا ل وم لل الا اهعطقو ةضايرلا ءادتبا تقو يف :ثلاثلا لصفلا

 1171111 (126 72355386) كلدلا يف : عبارلا لصفلا

 1 يب اجلا و ل ا 0 تامامحلا ركذو مامحتسالا يف : سماخلا لصفلا

 ا و و ام دوو واو زو اون ا نبأ بلا ينك واما درابلا ءاملاب لاستغالا يف : سداسلا لصفلا

 2000000 ل ل ا لوكأملا ريبدت يف : عباسلا لصفلا

 ا بارشلاو ءاملا ريبدت يف : نماثلا لصفلا

 5070000 ا ا مل ل ا قاف ف اينو عنو ف نمنح همام. كسسلاب وبي تأ رش

 ا م ا و نر (516ءم 220 7721عااد12655) ةظقيلاو مونلا يف : عساتلا لصفلا

 000 ا عضوملا اذه نع رخؤي نأ بجي اميف :رشاعلا لصفلا

 0500 .. اهمجح ميظعتو اهنيمستو ةفيعضلا ءاضعألا ةيوقت يف :رشع يداحلا لصفلا

 0 5-2 تاضايرلا عبتي يذلا (126 18(18انع) ءايعإلا يف : رشع يناثلا لصفلا

 .. (16 م3201 م1 0 2110 1116 8/3182128) بؤاثتلاو يطمتلا يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 1 ل (1طع يعمم دع 12 مانع) يضايرلا ءايعإلا جالع يف :رشع عبارلا لصفلا

"1# 



 تايوتحملا سرهف فيما

 44 لاوحألا نم تاضايرلا عبتت ىرخأ لاوحأ يف :رشع سماخلا لصفلا

 1 . (1126 50012131269115 18100[12) هسفنب ثداحلا ءايعإلا جالع يف :رشع نمدانسلا لصفلا

 506 ......2..2............ ةلضاف ريغ اهتجزمأ يتلا نادبألا ريبدت يف :رشع عباسلا لصفلا

 56:17 دي او عم لوصف ةتس وهو (1668153612 105 010) خياشملا ريبدت يف ثلاثلا ميلعتلا

 0 ااا (1ءونمدءه 1405 010) خياشملا ريبدت يف ّىلك لوق :لّوألا لصفلا

 1 يب ا (10 ه0ان:155 01 طع 014 م655085) خياشملا ةيذغت يف :يناثلا لصفلا

 300 )ظل خياشملا بارش يف :ثلاثلا لصفلا

 817 يو (10 هرعت عت ط0 ]ن5 01 010 م625025) خياشملا ددس حيتفت يف : عبارلا لصفلا

 51 مي 0 اا ......... خياشملا ِكْلَذ يف :سماخلا لصفلا

 101 ا ا ع 000 خياشملا ةضاير يف :سداسلا لصفلا

 0 ا لوصف ةسمخ وهو لضاف هجازم نم ندب ريبدت يف :عبارلا ميلعتلا

 343 ا نا ا ا سم م ةرارح ديزألا جازملا حالصتسا يف :لوألا لصفلا

 0011 ا لا وعم سمت و ا ةدورب ديزألا جازملا حالصتسا يف : يناثلا لصفلا

 1191 نام ارك جو ع عسل 102 ا عل ا ودل عفا لوبقلا ةعيرسلا نادبألا ريبدت يف : ثلاثلا لصفلا

 11 وما 0 010 ؟ةهلاعس طم ء722612160) فيضقلا نيمست يف : عبا رلا لصفلا

 قلك 1 ا ل (ظرص ف عام 01 طع 121) نيمسلا فيضقت يف : سماخلا لصفلا

 1 هر ف قا ا كم 00000 ةلمجو درفم لصف وهو تاللاقتنالا يف : سماخلا ميلعتلا ظ

 1 8 معف صو هنا عدلا جلا" قع طم نام ف عدو ف اومن طبون مع ا لوصفلا ريبدت يف : لصفلا

 ؟04 لل لوصف ةينامث يهو ( 16 دست 101 1127/611655) نيرفاسملا ريبدت يف ٠ .ةلمجلا

 10 ا 2>:26ظ#2 ” 78 ضارمأب رذنت ضارعأ كرادت يف : لّوألا لصفلا

 1011 ا ا ا . (16 00 01 [5859611655) رفاسملا ريبدت يف. يلك لوق : يناثلا لصفلا

 515 ملم 1 هيف رفاسي نم ريبدتو رفسلا يف ًاصوصخو رحلا يّقوت يف :ثلاثلا لصفلا . ظ

 1 ا ا علا درا يف نقاعب رع يدك نا عنا لا نسلا

 1 و ل ل ل ..0  هربلا ررض نع فارطألا ظفح يف : سماخلا لصفلا

 5118 دعو ا م رفسلا يف (76561781108”1 01 6010115) نوللا ظفح يف : سداسلا لصفلا

 55 000001000 1  ز ز . ةفلتخملا هايملا ةّرضم رفاسملا يقوت يف : عباسلا لصفلا .

 0 000 0 رحبلا بكار ريبدت يف :نماثلا لصفلا .

 نيثالثو نينثا ىلع لمتشيو ةيلكلا ضارمألا بسحب تاجلاعملا هوجو فينصت يف عبارلا نفلا .
51 



 (126 76281 (21684[563) جالعلا يف ّيلكلا مالك : لوألا لصفلا

 (820 1622م65) جازملا ءوس ضارمأ تاجلاعم يف :يناثلا لصفلا

 52503325 غرفتسي نأ بجي ىتمو فيك هنأ يف :ثلاثلا لصفلا

 ٠ ه0 60 همه ه0 © م © 0# < خذ ظمأ شه * © ©

 أ ن ها سهاتش“ نه هه 06ه 0 © ©0# >< © »ا # ©# 0.8 ©

 هه وه هم 00ج هج ا - هنن هه ج20 © ه0 © ها # © ©

 (1ع ل1ة52062) لاهسإلاو (1طع 17051) ءيقلل ةكرتشم نيناوق يف :عبارلا لصفلا

 اننا ا تي د ب ءويقملاو لهسملا ءاودلا بذج ةيقيك ىلإ ةراشإللاو

 هنيناوقو (116 013152062) لاهسألا يف مالكلا : سماخلا لصفلا

 ا ا ا هعطق تقوو لّهسملا طارفإ يف : سداسلا لصفلا

 م١ ها هاه ه0 هه © »< ه0 0# مه ا ©#00# 8# © ©

 520010000 (1ط6 0181552068) لاهسإلا هيلع طرفأ نم لاح يفالت يف : عباسلا : لصفلا

 5000 هلّهسي ملو ءاودلا برش نم ريبدت يف :نماثلا لصفلا

 م ةلّهسملا ةيودألا لاوحأ يف :عساتلا لصفلا

 رخأ بتك يف باتكلا اذه نم بلطي نأ بجي اميف :رشاعلا لصفلا

 000 (156 70121) ءيقلا يف : رشع يداحلا لصفلا

 0*1 أيقت نم هلعفي اميف :رشع يناثلا لصفلا

 ب (1126 70101[) ءيقلا عفانم يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 200 ب7 طرفملا ءيقلا راضم يف :رشع عبارلا لصفلا

 220000 ئّيقتملل ضرعت لاوحأ كرادت يف :رشع سماخلا لصفلا

 (126 702211) ءيقلا هيلع طرفأ نم ريبدت يف :رشع سداسلا لصفلا

 1 (1156 6261022) ةنقحلا يف :رشع عباسلا لصفلا

 0010 (1طع مه1ه5(1) ةيلطألا يف : رشع نماثلا لصفلا

 000 (1126 00100565) تالوطنلا يف :رشع عساتلا لصفلا

 0 (126 [62656ع(102) دصفلا يف :نو رشعلا لصفلا

 5200 (1126© هانم 7128) ةماجحلا يف :نو رشعلاو يداحلا لصفلا

 0 (156 166عط65) قلعلا يف :نورشعلاو يناثلا لصفلا
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 ا (3515[5 01 1156 6ا/2011201085) تاغارفتسالا سبح يف :ن ورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 (1ع 262122621 01 [16 652001ا5) ددسلا تاجلاعم يف :نو رشعلاو عبارلا لصفلا

 (1طع نعواسعما 01 طع و5ىءالاتس عق) مار وألا تاجلاعم يف :نو رشعلاو سماخلا لصفلا

 . (1ط5©615©) ْطَبلا يف لمجم مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا
 هه مها جا >» ب006 © هاه © © © »# © 5 ©

 عطقلا و (2267615105 01 (86 01892) وضعلا داسف جالع يف :نو رشعلاو عباسلا لصفلا

 0 ا ب ا ا (1طع 56عا1600)
 لا صل ذأ



 (117عها170604 01اطع لاصتالا قّرفت تاجلاعم يف لمجم مالك :نورشعلاو نماثلا لصفلا

 (1 طع 5ةمئةتم) 3 و (11205 01 1110ع15) حورقلا فانصأو 16501111108 01 هم 11119)

 م ا 00 0 0 و (116 1]121) ةطقسلاو (115© 115311128) ةبرضلاو

 1 ما حل تلا ا (160 621116112ع) ّيكلا يف :نورشعلاو عساتلا لصفلا

 لا ا ا ا مر (10 2311ة9121ع اطغع م01285) عاج وألا نيكست يف :نوثالثلا لصفلا

 كل ل ئدتبن تاجلاعملا ّيأب اَنأ يف ةيصو :نوثالثلاو دحاولا لصفلا

 110177 و ا يا عب ا وسو راو و م ع ان نينوح ةدرفملا ةيودألا يف يناثلا باتكلا

 ظ ملع يف ةلمعتسملا ةيودألا رمأ نم فَرْعَت نأ بجي يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا يف ىلوألا ةلمجلا

 1 21101 ا تاالاقم تس ىلع لمتشت بطلا

 ا 35 اا  ي ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ يف ىلوألا ةلاقملا

 "38 ....2..22.2.2.20.2..2............. ةيرجتلاب ةيودألا ةجزمأ ىوق فّرعت يف ةيناثلا ةلاقملا

 ا ل يي م سايقلاب ةدرفملا ةيودألا ةجزمأ فّرعت يف ةثلاثلا ةلاقملا

 ااا 00010101318 ةدرفملا ةيودألا ىوق لاعفأ فّرعت ىف ةعبارلا ةلاقمل

 اا جراخ نم ةيودألل ضرعت ماكحأ يف ةسماخلا ةل

 1 ا ا و وس اهراخّداو ةيودألا طاقتلا يف ةسداسلا ةل

 نري ةدرقملا ةيودألا تايب يف ةدعاق ثايب ىلإو حاولأ ةدع ىلإ اهانمشق ةيئاثلا ةلمجلا

 0 .قيمست اهانشدت هدفافلا نأ ةاضعالا

 0 ىررخأ ذه عارلا ةزكذت ىف امهنم<لزآلا نقلا:

 1 ا م 00 دّيج بيترت ىلع ةدرفملا ةيودألا نايب يف : يناثلا مسقلا

 000001 1 111 فلألا فرح يف :لوألا لصفلا

 رن تاك 20000000 50 200 ءابلا فرح يف : يناثلا لصفلا

 00 2000 بيجلا قرح ىف كلاقلا ليصتلا

 ا 1ظ2ظظ*ش8 000 : لادلا فرح يف : عبارلا لصفلا

 ا ا ا ل . ءاهلا فرح يف مالكلا يف : سماخلا لصفلا

 ١ 0000 00 0 ب واولا فرح يف مالكلا يف : سداسلا لصفلا

 50181 د ولا و وو اما ساو هيف ا ةعتم ان ظن ل دقو يازلا فرح يف مالكلا يف : عباسلا لصفلا

 000000 00 ءاحلا فرح يف :نماثلا لصفلا

 را را ع و وك 1 00 ا ءاطلا فرح ىف : : عساتلا لصفلا

 اا ءايلا فرح يف مالك :رشاعلا لصفلا



 تايوتحملا سرهف

 0 فاكلا فرح ىف مالك :رشع يداحلا لصفلا

 50 ا ماللا فرح يف مالك : رشع يناثلا لصفلا

 7 1 ع و حب ل جا ميملا فرح ىف مالكلا يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 211111100 ا ا نونلا فرح ىف مالك : رشع عبارلا لصفلا

 دن ب ريتا م ايا اا خذ يدك جفا عام ا ةينرلع جك نق اح ل لنا نيسلا فرح يف :رشع سماخلا لصفلا

 هج وحلا لل يا لاس نأ لج طب اع لج روع نجا ا يأ قي ل هن اه رو تل 4 نيعلا فرح يف مالك :رشع سداسلا لصفلا

 2101111 ءافلا يف مالكلا يف : رشع عباسلا لصفلا

 11 داصلا فرح يف :رشع نماثلا لصفلا

 00 فاقلا فرح يف :رشع عساتلا لصفلا

 0 ءارلا فرح يف مالك :نورشعلا لصفلا

 ةيشلا فرح ىف مالكلا يف :نورشعلاو يداحلا لصفلا

 00 ءاتلا فرح يف :نورشعلاو يناثلا لصفلا

 . . ءاثلا فرح يف مالكلا يف :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا .

 550 ءاخلا فرح يف مالك :نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ... لاذلا فرح يف مالك :نورشعلاو سماخلا لصفلا

 . .. داضلا فرح ىف مالك :نورشعلاو سداسلا لصفلا

 .... ءاظلا فرح ىف مالك :نورشعلاو عباسلا لصفلا

 .... نيغلا فرح يف مالك :نورشعلاو نماثلا لصفلا
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